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SISSEJUHATUS 
 
 
EV tervishoiuministri 31.01.1991.a käskkiri nr 23  kohustab raviasutuste peaarste välja töötama ja 
rakendama oma asutuses sanitaarse ja epideemiatõrje re_iimi.  Sanitaar- ja 
epidemioloogiajaamade (nüüd tervisekaitsetalitus) peaarste kohustatakse andma ravi-asutustele 
konsultatiivset abi sanitaarse, epideemiatõrje, desinfektsiooni  ja sterilisatsiooni re_iimi 
korraldamisel. 
 
Käesolev kogumik "Haiglanakkustõrje standardid" esitab Eestis kehtivad standardid, mis lähtuvad 
nüüdisaegsetest rahvusvahelistest standarditest.  Neid tuleb kasutada haiglare_iimi väljatöötamisel. 
 
Kuigi komisjoni ülesanne oli koostada haiglates kasutatavaid standardeid, võivad käesolevad 
standardid kasulikud olla ka polikliinikutes, perearstikabinettides, hambaravi- kabinettides  jm. 
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 2.1  Nakkustõrjega tegelev arst 
 2.2  Nakkustõrjega tegelev õde  
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4.  NAKKUSTÕRJERÜHMA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 
 
5.  HAIGLA NAKKUSTÕRJE KÄSIRAAMAT 
 
6.  KOKKUVÕTE 
 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
Nüüdisaegne nakkustõrje on haiglas tehtud uuringutel põhinev tegevus, mille alusel on tõestatud 
haiglanakkuste esinemise vähenemine.  See tegevus hõlmab palju rohkem  kui traditsiooniline 
haiglahügieen -- st puhta keskkonna hoidmist ja tõhusamate desinfektantide valimist.  Uurimistööd on 
näidanud, et võrdlemisi väike protsent haiglanakkustest tuleneb patsiendi kontaktist keskkonnaga  ja 
enamik nakkusi kantakse hoopis üle personali kätega --  seega rõhutavad käesolevad standardid 
personali tegevust.  Nakkustõrjesüsteemi üksikud komponendid -- isegi need, mis esmapilgul ei 
seostu sisenakkuste vähendamisega  (nt nakkuste järelevalve) -- on tegelikult vägagi olulised, sest 
uurimistööd on näidanud, et  kus järelevalvet ei tehta, seal nakkuste arv ei vähene.1  Haiglad, kes 
tõsiselt tahavad vähendada sisenakkuste arvu, rakendavad kogu süsteemi, kohandades seda 
vastavalt oma suurusele ja osakondade eripärale. 
                                                                 

1    Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP.  "The efficacy of 
     infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals" 
     Amer J Epidemiol  1985; 121:182-205. 
     Irvine D, Donaldson L.  "Quality standards in health care"  Proc Roy Soc Edin  1993;  
     101B:1-30. 
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Haigla peaarst ehk ülemarst on kohustatud välja töötama oma asutuse juhendid, lähtudes 
käesolevatest standarditest. 
 
2.  STRUKTUUR 
 
Nakkuste esinemissageduse vähendamiseks peab nakkustõrjeprogrammil olema kindel struktuur.  
 
Nakkustõrjetegevuseks peab olema nakkustõrjekomisjon (infection control committee, ICC) ning 
volitatud rühm (infection control team, ICT) -- viimase koosseisus on nakkustõrjega tegelev arst 
(infection control officer, ICO) ja nakkustõrjega tegelev õde (infection control nurse, ICN) või -
õed.  Nakkustõrjerühm vastutab igapäevaste nakkustõrjealaste otsuste eest  ja peab kokku tulema 
nädalas mitu korda.  Kui nakkustõrjearst ei ole erialalt mikrobioloog, siis on vajalik, et komisjoni 
kuuluks ka mikrobioloog. 
 
Tervishoiuasutuse juhtkond peab nakkustõrjerühma kindlustama tehniliste vahenditega ja looma 
võimalused täiendõppeks. 
 
2.1  Nakkustõrjega tegelev arst 
 
Nakkustõrjega tegelev arst (edaspidi "nakkustõrjearst") peab olema kõrgelt kvalifitseeritud töötaja 
(kliiniline mikrobioloog, epidemioloog  või nakkushaiguste spetsialist), kellel on kogemused ja 
koolitus nakkustõrje alal.  Viimase puudumisel võib määrata kirurgi, pediaatri  või mõne teise sobiva 
arsti, kellel on eriline huvi selle ala vastu ning kes on saanud vajaliku väljaõppe.  Ta on 
nakkustõrjekomisjoni esimees ja vastutab otseselt haigla peaarsti/ülemarsti ees nakkustõrje 
küsimustes. 
 
Nakkustõrjearsti põhiline roll on side pidamine tervishoiupersonali ja nakkustõrjerühma vahel.  
Konkreetselt  tema peab sisenakkuste ja eriti puhangute (s.t  kaks või enam seotud juhtumit) põhjusi 
selgitama vastavale osakonnale  ning aitama osakonna tegevust muuta eesmärgiga edaspidi 
sisenakkusi vältida.  Tähtsamad omadused on teadmised ja hea suhtlemisoskus.  Nakkustõrjearst 
peab olema ka volitatud puhangu korral nõudma vajalikku koostööd osakondadelt.  Ta peab 
aktiivselt juhtima nakkustõrjeprogrammi elluviimist, nõustades pidevalt nakkustõrjega tegelevaid 
õdesid. 
 
Enamikus haiglates peaks nakkustõrjearstil olema vähemalt pool ametikohta.  Vähem kui 100 
voodikohaga haigla võib konsulteerida spetsialistiga teisest raviasutusest;  sellisel juhul on vaja 
sõlmida leping konsultatsioonitingimuste kohta, kindlustamaks nakkustõrjega tegeleval õel pidevat 
tagasisidet selle arstiga.  Suuremates haiglates -- eriti nendes, kus on palju kirurgilisi erialasid -- on 
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vaja täiskohaga nakkustõrjearsti. 
 
2.2  Nakkustõrjega tegelev õde ("hügieeniõde") 
 
Hügieeniõde peab olema kliinilise eriala õde (clinical nurse specialist).  Tema peamisteks 
kohustusteks on sisenakkuste järelevalve, s.t sisenakkuste avastamine, registreerimine ja nende 
põhjuste uurimine koostöös nakkustõrjearstiga; teiseks  pidev nakkustõrjeprogrammile vastav 
personali koolitus, eriti hooldusprobleemide alal -- nt märgates juhendite ebaõiget täitmist osakonnas, 
selgitab kohe korrektset tegevust.  Hügieeniõde nõustab ka teistes nakkustõrje küsimustes, nt 
desinfitseerimine, isolatsiooninõuded.  Viimased teemad peavad olema täielikult lahti seletatud haigla 
eeskirjades ning esinema nakkustõrje käsiraamatus ja hügieeniõde ei tohiks sellistele valdkondadele 
kulutada palju aega. 
 
Hügieeniõde peab olema diplomiga või kutsetunnistusega õde, kellel on kliiniline ja soovitavalt 
administratiivne kogemus, hea suhtlemis- ja õpetamisoskus  ning tunnustatud koolitus nakkustõrje 
alal. 
 
Töökoormus võiks jaguneda järgnevalt: 
Enamikus haiglates piisab nakkustõrjealaste ülesannete täitmiseks ühest õe ametikohast.  Vähem kui 
100 voodikohaga haiglates võib teostajaks olla osalise kohaga õde,  sellisel juhul on vaja kindlad 
tunnid määrata nakkustõrjetegevusele (s.t  kus teised ülesanded ei sekku;  samal põhjusel ei ole 
soovitav haigla ülemõde  nimetada nakkustõrjeametisse).  Suurtes haiglates võib vaja minna kahte 
hügieeniõde, alternatiivina võib nakkustõrje ülesandeid täita üks hügieeniõde, kes õpetab välja igas 
osakonnas ühe õe sisenakkuste identifitseerimiseks ja nakkustõrjerühmale teavitamiseks. 
 
2.3  Nakkustõrjekomisjon 
 
Komisjoni kohustus on määrata haigla nakkustõrjepoliitikat, s.t  asjakohased metoodikad ja nõuded, 
ning üldiselt parendada haigla nakkustõrjetegevust.  Komisjon peab sidet raviosakondade ja 
toetavate osakondade (nt  apteek, haldus) vahel. 
 
Komisjoni koosseisu peavad kuuluma nakkustõrjerühm, haigla ülemõde ehk peaõde, kirurgia-
osakonna juhataja, operatsiooniploki vanemõde, sterilisatsiooniosakonna juhataja, mikrobioloog  ja 
apteegi juhataja.  Komisjoni nimetatakse töötajad haigla osakondadest, kus sisenakkused on kõige 
tõenäolisemad ja ohtlikud (nt  intensiivravi, neonataalne osakond), ja need valib osakonna juhataja.  
Täpse koosseisu otsustavad haigla peaarst/ülemarst koostöös nakkustõrjerühmaga.  Komisjoni 
esimees peab olema nakkustõrjega tegelev arst või haigla epidemioloog.  Haigla peaarst/ülemarst 
(või tema esindaja) peab nõupidamistest osa võtma;  esindajal peab olema volitus otsuste 
tegemiseks. 
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Komisjon allub otseselt haigla peaarstile/ülemarstile. 
 
Komisjon käib koos üks kord kuus;  istungil esitatakse info eelmise kuu sisenakkuste kohta, 
missugustes osakondades neid avastati  ja millistest bakteritest põhjustatud.  Kui on soovitusi (nt  
osakonnas, kus on liiga palju mikrobioloogiliselt uurimata nakkusi, tuleb olukorda parandada), 
väljenduvad need ka protokollis (üksikute arstide nimed mitte!). 
Haiglanakkustõrje eeskirjad vaadatakse terve aasta andmete alusel läbi üks kord aastas (üksikud 
juhised vajaduse korral),  samuti kohalike nakkusetekitajate antibiootikumi- tundlikkused (koostöös 
mikrobioloogia laboratooriumiga). 
 
 
3.  NAKKUSTÕRJEPOLIITIKA TÄHTSAMAD KOMPONENDID 
 
Nakkustõrjet soodustav olukord: 
 
Haigla peaarst/ülemarst nakkustõrjerühma nõustamisel tagab järgmised tegurid: 
puhta keskkonna;  puhta (vajaduse korral steriilse) vee;  ohutu toidu;  meditsiinilise tegevuse nõuetele 
vastava õhustatavuse (ventilatsiooni);  vastavate vahendite/seadmete kättesaadavuse. 
 
Haigla üldpuhtus (puhastamise sagedus, desinfektantide kasutamine  jne) on tavaliselt 
haldusosakonna kohustus  nakkustõrjerühma nõustamisel. 
 
Haiglanakkustõrje programmilised eesmärgid: 
 
Tegevuse eesmärgid põhinevad identifitseeritud probleemidel, mille selgitamine on 
nakkustõrjekomisjoni kohustus.  Alustades eesmärkidest  ning lähtudes riiklikest standarditest, 
töötatakse välja haigla protseduuride juhised. 
 
Probleem, mida iga haiglanakkustõrje komisjon peab käsitlema, on nakkusetekitajate 
antibiootikumiresistentsuse suurenemine, mis vajab antibiootikumiravi taktika olemasolu ja selle 
osakondadevahelise rakendatuse kontrollimist. 
 
Koolitusprogrammid: 
 
Tuleb kindlaks määrata haigla personali jätkukoolitus (on-going)  nt haiglanakkustõrje standardite 
rakendamise alal, samuti nakkustõrjerühma täiendõpped väljaspool haiglat. 
 
Personalikaitse: 
 
Kuna haiglatöötajate suurim tööga seotud terviseoht on nakkushaigused, määratakse see valdkond 
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tavaliselt nakkustõrjekomisjoni kohustuseks.  Isegi kui on olemas iseseisev töötervishoiuosakond, 
osaleb nakkustõrjekomisjon selle poliitika korraldamisel ja nakkustõrjerühm rakendab 
personalikaitse meetmeid koostöös töötervishoiuosakonnaga.   
 
 
4.  NAKKUSTÕRJERÜHMA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 
 
  · Nõustada personali nakkustõrje küsimustes;  kindlustada patsientidele ja personalile ohutu 

keskkond. 
 
  · Ergutada haigla personali osa võtma programmi täitmisest  (nt korrapäraste koosolekute ja 

kohaltoimuvate väljaõpete kaudu).  
 
  · Varustada haigla iga osakond nakkustõrje juhendite ja protseduuride käsiraamatuga. 
 
  · Rajada nakkusjuhtumite avastamise süsteem (nt  ringkäigud palatites, haiguslugude uurimine, 

laboratooriumi vastuste läbivaatamine). 
 
  · Nõustada personali "riskipatsientidega" käitumise osas  ning isolatsiooni kategooriate ja 

tõrjemeetmete küsimustes. 
 
  · Uurida nakkuste levimist (puhanguid) koostöös ravipersonaliga. 
 
  · Korraldada sisenakkuste järelevalvet ja rakendada sellest lähtuvalt tõrjemeetmeid. 
 
  · Muud kohustused vajaduse korral (nt  köögi inspektsioon, kahjurite hävitamine, heitmaterjalide 

kõrvaldamine  jne). 
 
  · Asutada nakkustõrjekomisjon koostöös haigla juhiga. 
 
  · Varustada haigla juhtkonda ja nakkustõrjekomisjoni asjakohase informatsiooniga. Varustada 

haigla osakondi nakkustõrjealase informatsiooniga. 
 
  · Olla sidepidajaks haigla ravipersonaliga ja administratsiooniga, ka esmatasandi (pere)arstidega ja 

õdedega, samuti teiste haiglate nakkustõrjepersonaliga. 
 

  · Nõustada arhitektuurilistes küsimustes, sh 
  - operatsioonisaalide, isolatsioonipalatite  jms  kavandamine  
  - veevarustuse ja käte pesemise seadmete projekteerimine 
  - puhaste ja saastunud materjalide lahus säilitamine ning puhaste ja saastunud protseduuride 

eraldi hoidmine. 
 
  · Ette valmistada kirjalik nakkustõrjepoliitika, mis sisaldab juhendeid, algmõisteid ja nõudeid. 
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5.  HAIGLA NAKKUSTÕRJE KÄSIRAAMAT  
 
Järgnevad teemad on käsitletud vastavates peatükkides.  Haigla kirjutab oma juhendid, lähtudes 
peatükis olevatest standarditest.  Juhendid peavad selgesti määrama, milliseid kohustusi täidab 
missugune ametiisik. 
 
Iga haigla nakkustõrje käsiraamat peab sisaldama järgmisi teemasid: 
  · Sisenakkuste järelevalve 
  · Suuremate puhangute uurimine ja kontrollimine 
  · Käte pesemine 
  · Keskkonna puhastamine/desinfitseerimine 
  · Kriitiliselt tähtsate üksikasjadega tegelemine: 

  - sterilisatsioon ja desinfektsioon 
  - ravimite ja infundeerivate ainete (k.a  veretooted) valmistamine, säilitamine, kasutamine 

  · Isolatsiooni tegevus 
  · Kriitilised invasiivsed protseduurid: 

  - veresoonesisese ja uriinikateetri sisestamine 
  - mehaaniline ventilatsioon 
  - trahheotoomia hooldamine 

  · Personali tervis: 
 - immuniseerimine 
 - meditsiiniline läbivaatus (tervisekontroll). 

 
Olenevalt haigla osakondade struktuurist: 
  · Tegevus kirurgiaosakonnas, operatsioonisaali protseduurid 
  · Tegevus sünnitusabi- ja vastsündinute osakonnas 
  · Tegevus intensiivraviosakonnas 
 
Juhendiraamat peab olema töötajatele kergesti kättesaadav;  igal osakonnal peab olema üks 
eksemplar.  On ka otstarbekas asetada lühikesed juhendid seinale ruumis, kus vastavat tööd 
tehakse. 
 
 
6.  KOKKUVÕTE 
 
Igas haiglas peab olema: 
  · kas nakkustõrje struktuuriüksus või määratud arst ja õde, 
  · selge kontseptsioon nakkustõrje eesmärkidest ja tegevusest, 
  · nakkustõrje juhendite ja protseduuride käsiraamat, 
  · personali koolitusprogramm, 
mille eest vastutab administratsioon. 
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Antibiootikumide poliitika  
 
 
1.  EESMÄRK 
 
2.  MÕISTED 
 
3.  TAUST 
 3.1  Postantibiootilise ajastu algus 
 3.2  Antibiootikumiresistentsuse tekke ja leviku põhjused 
 
4.  ÜLDISED ABINÕUD 
 4.1  Strateegiline prioriteetsus 
 4.2  Antibiootikumide poliitika planeerimine, teostamine ja kontroll 
 4.3  Järelevalvesüsteemide kehtestamine  
 4.4  Kommunikatsioon 
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     LISAD A - D 
 
 
 
 
 
1.  EESMÄRK 
 

Resistentsete bakteritüvede tekke ja leviku tõkestamine antibiootikumide ratsionaalse kasutamise 
edendamise abil ning haigestumuse, suremuse ja ravikulude vähendamine selle kaudu. 
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2.  MÕISTED 
 

Profülaktika -- käesolevas peatükis tähendab see antibiootikumide manustamist I ja II klassi 
operatsioonide puhul eesmärgiga vältida operatsiooniaegset operatsioonivälja saastumist ja 
üleminekut nakkuseks. 

 
III ja IV klassi operatsioonide puhul, kus nakatumine on kindel või võimalik, ei ole küsimus enam 
profülaktikas, vaid ravis -- sel juhul on otstarbekam diagnoosi kinnitada mikrobioloogiliselt, nt 
saata operatsiooni ajal koetükk külviks, et selle alusel hiljem valida õigem antibiootikum. 

 
 
3.  TAUST 
 
3.1  Postantibiootilise ajastu algus  
 

Praeguseks ajaks on antibiootikumiresistentsete haiglanakkuste tekitajate kiire areng ja levik 
muutunud oluliseks haigestumuse, suremuse ja ravikulude suurenemise põhjuseks  maailma 
kõikides haiglates.  Metitsilliiniresistentsed Staphylococcus aureus'e (MRSA) tüved, mis on 
sageli resistentsed ka teiste antibiootikumide -- k.a fluorokinoloonide -- suhtes, on endeemilised 
paljudes raviasutustes. Ainukeseks süsteemselt toimivaks antibiootikumiks MRSA nakkuste 
korral on jäänud vankomütsiin. 

 
Suur osa koagulaasnegatiivsete stafülokokkide kliinilistest isolaatidest on olnud 
metitsilliiniresistentsed juba mõnda aega.  Selle tõttu on märkimisväärselt suurenenud 
vankomütsiini kasutamine haiglanakkuste ravis ja kahjuks ka profülaktikas.  Selline selektiivne 
surve on viinud vankomütsiiniresistentsete enterokokkide (VRE) tekkele, mille tulemusena mõned 
VRE nakkused ei ole tänapäeval enam ravitavad, sest tekitajad on resistentsed ka kõikide teiste 
antibiootikumide suhtes. 

 
Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Serratia, Pseudomonas  jt olulised    gram-
negatiivse sepsise, kuseteede, hingamisteede ja haavanakkuste tekitajad on haiglatingimustes 
samuti muutunud resistentseteks nii kolmanda generatsiooni tsefalosporiinide, monobaktaamide, 
aminoglükosiidide kui ka fluorokinoloonide,  
s.t praktiliselt kõikide laia toimespektriga tähtsamate antibiootikumide suhtes.  Üsna hiljuti on 
avastatud, et Pseudomonas'e ja Serratia tüved on võimelised eritama karbapeneeme 
inaktiveerivaid beetalaktamaase. 

 
Resistentsete tüvede ulatus ei piirdu vaid haiglanakkusi põhjustavate bakteritega.  Näiteks 
flukonasooli laialdane kasutamine on põhjustanud dramaatilise flukonasooli-resistentsuse 
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suurenemise Candida liikide seas. 
Euroopa Liidu tasandil on bakterite antibiootikumiresistentsus tunnistatud üheks tähtsaimaks 
rahvatervise probleemiks Euroopas ("The Microbial Threat", European Union Conference, 
Copenhagen, 9-10 September 1998). 

 
3.2  Antibiootikumiresistentsuse tekke ja leviku põhjused 
 

Antibiootikumiresistentsuse tekke ja leviku peamiseks põhjuseks on antibiootikumide liig- ja 
väärkasutamine . 

 
Liigkasutamine 

 
Kuigi statsionaarses arstiabis kasutatakse vaid ca 25% kogu riigis tarbitud antibiootikumide 
hulgast, on haiglad mitmel põhjusel peamiseks resistentsete bakteri-tüvede tekke ja leviku 
kohaks.  Arvestatuna defineeritud päevadoosides 100 voodipäeva kohta on antibiootikumide 
kasutamine Eesti haiglates kaks korda suurem kui Põhjamaades. 

 
Väärkasutamine 

 
Antibiootikumide väärkasutamine on ilmselt üks raskemini mõjutatavaid resistentsete 
bakteritüvede tekke ja leviku põhjusi.  Antibiootikumide väärkasutamine on tingitud peamiselt 
hariduse puudujääkidest, mikrobioloogiateenistuse puudulikust kasutamisest, kohaliku ekspertiisi 
ja administratiivse kontrolli puudumisest. Väärkasutamisele aitavad ilmselt kaasa ka ravimifirmade 
surve ja psühholoogilised põhjused, s.t antibiootikumide (vähepõhjendatud) kasutamisega tunneb 
arst olevat kindlustanud positiivse ravitulemuse. 

 
 
4.  ÜLDISED ABINÕUD 
 
4.1  Strateegiline prioriteetsus  
 

Arvestades antibiootikumiresistentsuse probleemi globaalsust, peab antibiootikumide poliitika 
olema iga haigla administratsioonil selgelt fikseeritud ja vajalikul määral finantseeritud 
strateegiline prioriteet, mis on üks tähtsamaid ravi kvaliteedi parandamise (quality improvement) 
poliitika elemente. 

 
4.2  Antibiootikumide poliitika planeerimine, teostamine ja kontroll 
 

Haigla antibiootikumide poliitikat planeeritakse ja rakendatakse koostöös nakkustõrje- 



 
 

 
 
icstanda\hospabx.2000 

4

komisjoniga, kes ka antibiootikumide kasutamist kontrollib. 
4.3  Järelevalvesüsteemide kehtestamine  
 

Järelevalvesüsteemide kehtestamine on vajalik lähteandmete kogumiseks, probleemide 
väljaselgitamiseks (nt resistentsus) ja antibiootikumide kasutamise strateegia kujundamiseks. 

 
Bakteritüvede resistentsuse esinemine ja selle trendide järelevalve 

 
Selline järelevalve (s.o andmete kogumine, analüüs ja tagasiside  antibiootikumide 
ordineerijatele) peab toimuma koostöös mikrobioloogia laboratooriumi, nakkustõrje-
komisjoni ja raviasutuse administratsiooniga.  Nakkustõrjerühm peab jälgima andmeid 
mikroobide resistentsuse kohta vähemalt iga nädal, üldine teavitamine peab toimuma vähemalt 
kord aastas. 

 
Piisav andmebaas bakteritüvede resistentsuse kohta saadakse ainult siis, kui vähemalt poolel 
nakkusjuhtudest saadetakse materjal külviks (väikestes haiglates suurem arv). Kui külve 
tehakse ainult haruldastel juhtudel -- eriti alles siis, kui esmakasutatud (empiirilised) 
antibiootikumid ei ole mõjunud -- võivad mikrobioloogia laboratoori-umi vastused olla 
ebatõesed.  Haigla administratsioon peab antibiootikumide poliitika planeerimisel arvesse 
võtma ka seda, et paar-kolm doosi uuematest antibiootikumidest on kallimad kui korralikult 
võetud mikrobioloogiline proov, mille alusel saab vähemalt pooltel juhtudel valida odavama 
antibiootikumi. 

 
Antibiootikumide kasutamise järelevalve 

 
Selline järelevalve (s.o. andmete kogumine, analüüs ja tagasiside  antibiootikumide 
ordineerijatele) peab toimuma koostöös haigla apteegi, nakkustõrjekomisjoni ja raviasutuse 
administratsiooni vahel. 

 
4.4  Kommunikatsioon 
 

Ülioluline on kõiki antibiootikumide ordineerijaid informeerida antibiootikumide poliitika 
olemasolust ja selle eesmärkidest.  Nimetatud isikuid teavitatakse perioodiliselt 
antibiootikumiresistentsuse trendidest haiglas ning antibiootikumide kasutamisest haigla 
allüksustes (defineeritud päevadoosides 100 voodipäeva kohta).  Otstarbekaks tuleb pidada 
vastavate andmete võrdlemist nii teiste Eesti kui ka naaberriikide haiglatega. 

 
4.5  Koolitus  
 

Kuna arstide, õdede ja apteekrite koolituses on seni põhjendamatult vähe tähelepanu pööratud 
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nakkushaigustele ja antibiootikumravile, tuleb pidada otstarbekaks korraldada sobiv 
täienduskoolitus kõikidele tervishoiutöötajatele, kes tegelevad antibiootikumidega. 

 
5.  KONKREETSED ABINÕUD 
 

5.1  Antibiootikumide kasutamine  
 

Antibiootikume kasutatakse ainult dokumenteeritud bakteriaalse nakkuse raviks.  Reeglina 
valitakse konkreetsesse nakkusetekitajasse toimiv kõige kitsama toimespektriga antibiootikum.  
Dokumenteerimise nõue soodustab materjalide saatmist mikro-bioloogiliseks uurimiseks. 

 
Ennetav antibiootikumide kasutamine haiglates on lubatav ainult kirurgilise nakkuse ja 
bakteriaalse endokardiidi profülaktikaks (vt lisa A ja B).  Antibiootikumprofülaktika 
immuunpuudulikkusega patsientidel nõuab infektsionisti konsultatsiooni. 

 

5.2  Antibiootikumide väljakirjutamine  
 

Iga antibiootikum kirjutatakse välja konkreetsele patsiendile raviarsti allkirjaga. Kirurgilise 
nakkuse profülaktikaks kirjutatakse antibiootikum välja ühe doosi kaupa  (igal juhul mitte 
kauemaks kui 24 tunniks) ja nakkushaiguste ravi eesmärgil mitte kauemaks kui viieks ööpäevaks. 
 Haigla eeskiri määrab tähtaja automaatse lõpu (stop-order), vajaduse korral tuleb uuesti välja 
kirjutada. 

 

5.3  Antibiootikumi valik operatsiooniprofülaktikaks  ja selle manustamiskestuse 
       optimeerimine  
 

Haiglas kasutatakse kuni 50% kõikidest antibiootikumidest kirurgilise nakkuse profülaktikaks.  
Seetõttu on eriti oluline, et  

 
  · operatsiooniprofülaktikaks kasutatakse ainult neid antibiootikume, mida sätestab haigla 

antibiootikumide poliitika; viimase koostamisel tuleb arvesse võtta Riigi Ravimiametis 
registreeritud näidustusi 

 
  · antibiootikumi profülaktika algab 30 minutit enne operatsiooni algust ja kestab operatsiooni 

lõpuni; teist või kolmandat doosi kasutatakse ainult juhul, kui operatsioon kestab kauem kui 
antibiootikumi poolväärtusaeg, suures koguses vere ülekannete puhul või kui patsient on 
adipoosne 
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  · kui nakkus tekib vaatamata profülaktikale, tuleb empiiriliseks raviks valida mõni teine 
antibiootikum, mitte see, mida kasutati profülaktikaks. 

 
Tõendusmaterjalil tuginevad (evidence based) juhendid operatsiooniprofülaktikaks erinevate 
operatsioonide puhul töötatakse välja probleemiga seotud erialaseltside konsensusena. 

 
5.4  Empiirilise antibiootikumi valiku ja ravi kestuse optimeerimine  
 

Tõendusmaterjalil tuginevad (evidence based) üldised ravijuhendid töötatakse välja 
probleemiga seotud erialaseltside konsensusena. 

 
Vastavalt kohalikule antibiootikumiresistentsusele võib iga haigla ravijuhendite väljatöötamisel 
sisse viia põhjendatud muudatused. 

 
5.5  Piirangud antibiootikumide formularides 
 

Piirangud haiglaformularides kehtestab kohalik haigla administratsioon vastavalt 
nakkustõrjekomisjoni soovitustele.  Piirangute aspektist jagunevad antibiootikumid kolme 
kategooriasse: 

 
1) piiranguteta kasutusega kitsa toimespektriga antibiootikumid 

 
2) piiranguteta kasutusega antibiootikumid  juhul, kui ei ületata fikseeritud ööpäevast annust 

 
3) piiratud kasutusega antibiootikumid, mida võib pärast esimest doosi ordineerida vaid 

nakkushaiguste spetsialisti või haigla teise volitatud arsti heakskiidul. 
 
5.6  Farmatseutilise promotsiooni piiramine  
 

Ravimifirma esindaja võib haiglasse siseneda ainult eelneval kokkuleppel haigla 
administratsiooniga ning on kohustatud reklaamitöös piirduma ainult Riigi Ravimiameti poolt 
registreeritud kasutamisnäidustustega. 

 
5.7  Antibiootikumide kasutamise audit 
 

On konkreetsete abinõude rakendamise efektiivsuse perioodiline kontroll. 
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LISA A 

NÄIDISEKS:  SAKSAMAA SOOVITUSED ENDOKARDIIDI PROFÜLAKTIKA KOHTA 1 
 
 

1° antibiootikum   Penitsilliini allergia puhul 
 ____________________________ 

 ______________________________

_____ 
 
Nina-kõrva-kurgu (LOR) kirurgia  amoksitsilliin 2-3 g  p.o. vankomütsiin 1 g  i.v. 
   (täiskasvanud, >70 kg)          või      60 min enne operatsiooni 

klindamütsiin 600 mg  p.o. 
60 min enne operatsiooni 

 
Mao-soole ja urogenitaalne    sama, pluss 
   kirurgia (täiskasvanud, >70 kg)  gentamütsiin 1,5 mg/kg  i.v. 
 
 
Naha, rinna kirurgia      klindamütsiin 600 mg  p.o. 
   (täiskasvanud, >70 kg)          või 

vankomütsiin 1 g  i.v. 
või 

teikoplaniin 800 mg  i.v. 
60 min enne operatsiooni 

 
 
 

Maksimum 
_________________ 

Laste doosid: 
amoksitsilliin     50 mg/kg    3 g 
klindamütsiin     15 mg/kg       600 mg 
vankomütsiin     20 mg/kg    1 g 
teikoplaniin      10 mg/kg       800 mg 
gentamütsiin        2 mg/kg       160 mg 

                                                                 
1  Z Kardiol  1998; 87: 566-568. 
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LISA B - 1 

NÄIDISEKS:  SAKSAMAA SOOVITUSED KIRURGILISE PROFÜLAKTIKA KOHTA 
 
 
Operatsiooni liik        Antibiootikum       Alternatiivid 
______________________________________________   __________________________        

____________________________________ 
 
 
I klassi operatsioonid: 
 
Ortopeedilise implantaadi     Tsefasoolin 1 g  i.v.      Vankomütsiin 1 g  i.v. 
   paigaldamine                     (kõrge MRSA piirkondades) 
 
 
Neurokirurgia:  kraniotoomia    Tsefasoolin 2 g  i.v.      Vankomütsiin 1 g  i.v. 

       (kõrge MRSA piirkondades) 
   ventriikulo- 
   peritoneaalne šunt   Tsefasoolin 2 g  i.v.      Vankomütsiin 1 g  i.v. 

(kõrge MRSA piirkondades) 
 
 
Veresoonte    k.a  dialüüsi šunt   Tsefasoolin 1 g  i.v.      Vankomütsiin 1 g  i.v. 
   kirurgia:                (kõrge MRSA piirkondades) 

     Tsefuroksiim 1,5 g  i.v. 
 
 
Südame, rind-    sternotoomia   Tsefasoolin 1 g  i.v.      Tsefotiam 2 g  i.v. 
  kere kirurgia:        Tsefuroksiim 1,5 g i.v. (vastavalt olukorrale kuni 24 t p.op) 
 

   lobektoomia   Tsefasoolin 1 g  i.v.      Vankomütsiin 1 g  i.v. 
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LISA B - 2 
NÄIDISEKS:  SAKSAMAA SOOVITUSED KIRURGILISE PROFÜLAKTIKA KOHTA 

 
Operatsiooni liik       Antibiootikum     Alternatiivid 
_____________________________________________  __________________________     ____________________________________ 
 
II Klassi operatsioonid: 
 
LOR (ainult aseptilised operatsioonid) Tsefasoolin 1 g  i.v.    Klindamütsiin 600 mg   + 

  gentamütsiin 1,7 mg/kg 
MRSA eemaldamine nina- 
sõõrmetest [ja ninaneelust]       Mupirotsiin 2-3 x päevas 

5 kuni 7 päeva 
 
 
Mao-soole kirurgia           Tsefasoolin 1 g  i.v. 
 
 
Koletsüstektoomia           Tsefasoolin 1 g  i.v.    Tsefuroksiim 1,5 g  i.v. 

  või aminopenitsilliin + BLH 
 
 
Apendektoomia            Tsefoksitiin 2 g  i.v.    Tsefasoolin 1 g  i.v.   + 

  metronidasool 500 mg  i.v. 
  või aminopenitsilliin + BLH 

 
 
Jämesoole kirurgia           Tsefoksitiin 2 g  i.v.    Tsefasoolin 1 g  i.v.   + 

  (+ oraalne dekontaminatsioon)   metronidasool 500 mg  i.v. 
  või aminopenitsilliin + BLH 

 
 
Uroloogia: nefrektoomia         Tsefasoolin 1 g  i.v.    Kotrimoksasool 160/800 mg p.o. 
 
 

TUR prostata            Ofloksatsiin 200 mg p.o. 
 
 
Sünnitusabi/günekoloogia: 

Keisrilõige          Tsefasoolin 1 g  i.v.    Aminopenitsilliin + BLH 
   (aga mitte plaanilise      (pärast nabaväädi läbilõikamist) 

 
    operatsiooni korral) 

 
 

     Hüsterektoomia - 
  - abdominaalne        Tsefasoolin 1 g  i.v.    Aminopenitsilliin + BLH 

(riskirühma patsiendil) 
 
 

  - vaginaalne         Tsefasoolin 1 g  i.v.    Tsefuroksiim 1,5 g  i.v.   + 
  metronidasool 500 mg  i.v. 
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LISA C 
NÄIDISEKS:  SAKSAMAA SOOVITUSED GÜNEKOLOOGILISTE NAKKUSTE KORRAL 

 
 
Nakkus         Nakkusetekitaja    Soovitus 
___________________________________________  ______________________      ____________________________________________ 
 
Bakteriaalne vaginoos     Gardnerella     Metronidasool 500 mg 2x päevas 

Anaeroobid       x 7 päeva 
 

   Klindamütsiin 300 mg 2x päevas 
     x 7 päeva 

 
raseduse puhul:           Amoksitsiliin 500 mg 3x päevas 

     x 7 päeva 
 
 
 
Kandida vaginiit       C. albicans     Klotrimasool lokaalselt 

C. tropicalis     Mikonasool 
C. glabrata     PVP-jood 

 
raseduse puhul:           Nüstatiin 

 
 
 
Trihhomonas vaginiit     T. vaginalis     Metronidasool 2g p.o. 

   (seksuaalpartnerile ka!) 
 
 
 
Tservitsiit        Klamüüdia     Doksütsükliin 100 mg 2x päevas 

     x 14 päeva 
 

raseduse puhul:           Erütromütsiin 500 mg 3x päevas 
     x 14 päeva 
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LISA D 
NÄIDISEKS:  SAKSAMAA SOOVITUSED SEPSISE EMPIIRILISEKS RAVIKS 

 
 

 Tõenäoline 
Patsiendi riskitegurid      nakkusetekitaja    Soovitus 
___________________________________________  __________________________  _________________________________________ 
 
 
Patsiendi seisund:      Enterobacteriaceae  3. põlvkonna tsefalosporiin 

- mehaaniline ventilatsioon   P. aeruginosa      või 
- eelnev antibiootikumravi   MRSA     karbapeneem 
- suuremad lõikused     Enterococcus      või 
- pikenenud viibimine           tsiprofloksatsiin  + 
     intensiivraviosakonnas             aminoglükosiid  + 

    glükopeptiid (MRSA jaoks) 
 
 
Proteesid         Stafülokokid    penitsillinaasresistentne penitsilliin 

MRSA       või 
 glükopeptiid (MRSA jaoks) 

 
 
Mittekirurgilised riskitegurid   Enterobacteriaceae  Augmentin®  +  aminoglükotsiid 

P. aeruginosa      või 
Enterococcus   tsefalosporiin  +  aminoglükotsiid 

 
 
 
Vahetu postoperatiivne periood,  Enterobacteriaceae  piperatsiliin/tasobaktaam 
   ilma erilise riskita patsiendil   P. aeruginosa      või 

Enterococcus  3. põlvkonna tsefalosporiin  + 
     metronidasool 

    või 
    glükopeptiid (MRSA jaoks) 
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1.  SISSEJUHATUS 
 

Järelevalve on haiglanakkuste ennetamise ja tõrje oluline osa.  See koosneb personali või 
patsientide nakkuste kohta andmete kogumisest, analüüsimisest ja tulemuste levitamisest nendele, 
kes seda vajavad sobiva tegevuse alustamiseks.  Järelevalve põhieesmärgid on: 

 
  · puhangute ennetamine või kohene avastamine, et soodustada õigeaegset uuringut ja tõrjet 

 
  · nakkuste esinemise taseme hindamine pikema aja jooksul, et määrata ennetamise ja tõrje 

meetmed ning mõõta nende efektiivsust. 
 

Järelevalve aitab nakkustõrjerühmal (nakkustõrjega tegelev arst ja nakkustõrjega tegelev õde) ja 
nakkustõrjekomisjonil määrata nakkustõrje tegevuse prioriteedid, identifitseerida nakatumise 
riske ja toetada "hea praksise" vajadust.  On oluline, et järelevalve loetakse 
nakkustõrjeprogrammi tavapäraseks osaks ja seda tehakse koostöös haigla teiste osakondade 
personaliga. 

 
Järelevalve väärtust haiglanakkustõrje programmides uuriti USA 338 haiglas, kus aktiivsete 
haigla järelevalve- ja tõrjeprogrammidega vähendati oma sisenakkuste esinemist viie aasta 
jooksul, samal ajal kui neil, kellel puudusid eelmainitud programmid, haiglanakkuste 
esinemissagedus suurenes.1   Haley ja tema kaastöötajad jõudsid otsusele, et ilma plaanipärase 
järelevalve süsteemita ei õnnestu isegi kõige rangem nakkustõrje-poliitika. 

 
Haiglate finantsosakonnad peavad aru saama, et haiglanakkuste järelevalveks vajaminevad 
ressursid tasuvad ennast ära tulevikus haiglanakkuste ennetamise kaudu. 

 
Käesolev peatükk hindab nakkuste järelevalve meetodeid, järelevalve arendamise strateegiaid ja 
neist tulenenud andmete kasutamise võimalusi. 

 
 
2.  JÄRELEVALVE OLEMUS 
 

Kõik järelevalve meetodid hõlmavad järgmisi komponente: 
  · standardiseeritud andmete kogumine nakkuste kohta, mis vastavad haiglanakkuste juhtumite 

definitsioonidele 
  · andmete linkimine (mitme andmebaasi andmete ühendamine) 

                                                                 
1 Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP.  The efficacy of 
   infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in U S 
   hospitals  Am J Epidemiol  1985; 121:182-205. 
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  · andmete analüüs ja tõlgendamine 
  · informatsiooni edastamine nendele, kes vajavad seda tõrjemeetmete alustamiseks. 

 
2.1  Andmete kogumine ja haiglanakkusjuhtumite definitsioonid 
 

Juhtumidefinitsioone on mitmesuguseid.  Ideaalsed juhtumidefinitsioonid peaksid olema lihtsad ja 
selged; on oluline, et järelevalveks mõeldud juhtumidefinitsioonid tagaksid suure tundlikkuse, et 
soodustada õigeaegset probleemide avastamist.  Kuni haiglanakkuste järelevalvega tegelevad 
rahvusvahelised erialaühingud töötavad välja standardiseeritud juhtumidefinitsioone, seni 
kasutatakse Eestis definitsioone, mis on ära toodud lisas A. 

 
Andmed, mida haigla kogub, võivad erineda olenevalt järelevalve eesmärkidest. 

 
 Minimaalselt tuleb koguda järgmised andmed: 
  · patsiendi haigusloo number 
  · vanus 
  · sugu 
  · osakond 
  · arsti kood ja eriala 
  · haiglasse sissekirjutamise kuupäev 
  · sümptomite (või haigustunnuste) avaldumise kuupäev 
  · nakkusest haaratud elund / kehapiirkond 
  · mikrobioloogilise külvi vastus (koos tundlikkusega antibiootikumidele) 
  · invasiivsed protseduurid (k.a  veenisisesed kanüülid, uriinikateetrid jne) 

koos nende teostamise kuupäevadega. 
Soovitatud andmete kogumise vorm on lisa B. 

 
Nii kliinilist kui ka haldusinformatsiooni peaks olema võimalik koguda näiteks arvuti-võrgust.  
Eelistatud on arvutivõrgusüsteem, mis võimaldab kliiniliste ja haldusandmete integreerimist 
laboratooriumi arvutisüsteemi andmetega.  Andmete kogumist soodustab ka kliiniliste sümptomite 
ja haigustunnuste täpne ning dünaamiline registreerimine haigusloos, samuti patsiendile invasiivsete 
vahendite paigaldamise ja eemaldamise kuupäevade täpsustamine jne.  Vajadusel tuleb läbi 
viia haigla personalile täiend-koolitust haigusloo täitmise alal. 

 
2.2  Andmetöötlus  
 

On mitu arvutiprogrammi, mis sobivad järelevalve andmete linkimiseks ja analüüsiks.  Näiteks 
EpiInfo programmi saab internetist (http://www.cdc.gov/epo/epi/software.htm) kopeerida tasuta.  
Käsitsi linkimine on võimalik, kuid aeganõudev. 
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Andmebaas peab olema absoluutselt konfidentsiaalne.  Vormidel, mida kasutatakse väljaspool 
lukustatud kontorit, võib kasutada ainult koode nende isikute kohta, kes teostavad invasiivseid 
protseduure (eriti kirurgid, aga ka teised).  Andmeid nakkuste kohta, mis sisaldavad patsientide 
või ravipersonali nimesid, võib edastada ainult vastavale arstile. 

 

2.3  Andmete analüüs ja tõlgendamine  
 

Järelevalve andmeid peaks kontrollima iga päev, et avastada ootamatut nakkuste kogumit kas 
aja või koha suhtes.  Sagedane andmete kontrollimine on eriti tähtis valvsus- mikroorganismide 
(alert organism)  suhtes, sest juba üks või enam juhtumit vajaks otsekohest edasiuurimist ja 
tõrjet.  (Valvsusmikroorganismid on need, mis peaksid olema erilise tähelepanu ja järelevalve all, 
s.t nõuavad "valvsus seisundit".) 
Nakkuskordajate arvutamine on järelevalve andmete analüüsi üks osa.  Nimetajana saab 
kasutada mitut sorti andmeid, k.a hospitaliseerimiste arv, haiglast väljakirjutamiste arv, surmad, 
voodipäevad ja invasiivsete vahendite (nt veenisisese kanüüli) kasutamise päevad.  
Hospitaliseerimise kestust saab arvestada, kasutades voodipäevi.  Lugejaks saab olla kas 
nakatunud patsientide arv või nakkuste arv, sest ühel patsiendil võib olla mitu nakkust. 

 
Operatsioonihaava, kuseteede, hingamisteede ja vere nakkused on üldiselt kõige tavalisemad 
haiglanakkused.  Eelmainitud valdkondade jaoks saab arvutada nakkuste esinemissageduse 
osakonna, arsti eriala ja etioloogilise teguri järgi.  Peale selle saab haavanakkuste 
esinemissagedust klassifitseerida operatsiooni, kirurgi ja haava liigi (puhas / puhas-
kontamineerunud / saastunud / saastunud-nakatunud) järgi.  Mõnes kliinilises osakonnas võiks olla 
õigustatud tavajärelevalve teostamine ka teiste nakkusetüüpide üle (nt neonataalsed 
nabanakkused sünnitusabi osakonnas). 

 
Analüüsimiseks sobivate ajaperioodide valimine sõltub haiglaravi pikkusest.  Tavaliselt 
arvestatakse esinemissagedust kuude või kvartalite järgi. 

 
On väga oluline, et kõik -- eriti rahastajad ja kvaliteeditagamise osakonnad -- saaksid aru, et 
hindamaks haiglate tegevust ei tohi kunagi võrrelda nn jämedaid esinemiskordajaid (crude 
incidence).  Andmete tõlgendamiseks on vajalik eksperdi professionaalne arvamus.  See on 
oluline, sest arvesse on vaja võtta mitmeid tegureid;  näiteks on paratamatud erinevused haiglate 
patsientide struktuuride ja kasutusel olnud meditsiiniliste/kirurgiliste protseduuride vahel.  
Vaatamata sellele piirangule saab haigla kasutada jämedaid esinemiskordajaid enda tegevuse 
hindamiseks aastate lõikes.  Pikaajaliste trendide määramiseks peab arendama meetodeid, mis 
arvestavad riskitegurite muudatusi, sest peab arvestama patsientide struktuuri, päevakirurgia 
patsiente, kiiret haiglast väljakirjutamist ja muid muudatusi meditsiinilises tegevuses ja 
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demograafias. 
 

2.4  Informatsiooni levitamine  
 

Mis tahes süsteemis on oluline informatsiooni levitamine (tagasiside) vastavale ravi- ja 
hoolduspersonalile.  Mitu uuringut on näidanud, et hea info tagasiside ravipersonalile vähendab 
tavaliselt nakkuste esinemissagedust.  On oluline, et järelevalvet peetaks nakkustõrjerühma ja 
ravipersonali koostööks.  Nakkustõrjerühma järelevalve informatsioon aitab kliinilist protsessi 
suunata ja tavapärane nakkustealane nõupidamine võib aidata nii ravipersonali kui ka 
nakkustõrjerühma.  Informatsiooni kogumine ja andmetöötluse tulemuste esitamine on eelkõige 
kasulik ja vajalik just tervishoiutöötajaile endile, abistamaks leida ja pakkuda kasutamiseks 
turvalisemaid töötingimusi ja töövõtteid, mis väldiksid efektiivsemalt nakkuste levikut nii teistele 
haigetele kui ka tervishoiutöötajatele.  Üksikuid kirurge puudutavaid haavanakkuse andmeid 
tuleb tavaliselt edastada ainult kirurgile endale, kuigi on kasulik levitada ka üldisi andmeid iga 
kirurgilise eriala kohta.  Andmed residentide kohta tuleb edastada nii residentidele kui ka 
vastutavale arstile.  Üksikute kirurgide nakkuskordajate võrdlemine on kasulik ainult siis, kui 
arvestatakse ka patsientide ja protseduuride riskitegureid; ilma riskitegurite standardiseerimiseta 
tuleb neid andmeid väga ettevaatlikult ja konfidentsiaalselt kasutada. 

 
Nakkustõrjerühm peab anonüümsed järelevalve andmed plaanipäraselt edastama 
nakkustõrjekomisjonile.  Aruanded peaksid sisaldama lühikesi kokkuvõtteid tähtsatest 
juhtumitest (k.a mida need süsteemi funktsioneerimise kohta näitavad) ja järelevalve andmete 
analüüsi, k.a pikaajalisi trende. 

 
Nakkuste järelevalve poliitika peab olema selge ja täpne ning teavitatud kogu kliinilisele 
personalile.  Hea kommunikatsioon nakkustõrjerühma ja kliinilise personali (nii ravi kui ka 
hooldus) vahel on puhangute õigeaegse avastamise ja uurimise eeltingimus.  Re_iim peab 
hõlmama ka kehtivat registreeritavate haiguste loetelu ja meenutama personalile nende 
seaduslikku kohustust teatada haigustest niipea, kui neid kahtlustatakse.  Kliiniline personal peab 
tagama teavitamise nakkustõrjerühmale ja tervisekaitsetalitusele. 

 

 

3.  JÄRELEVALVE MEETODID 
 

Inglismaa (Glenister 1992) põhjaliku uurimistöö tulemused näitasid, et kogu haigla täielik 
järelevalve (st iga patsiendi haigusloo läbivaatamine nakkustõrjega tegeleva õe poolt kolm korda 
nädalas) ei ole osutunud praktiliseks.  Kõige kasulikum meetod kulu-efektiivsuse printsiibist 
lähtudes oli hoopis nn laboratooriumiandmetel põhinev raviosakonna side-(isiku) järelevalve, mis 
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on kombinatsioon mikrobioloogia laboratooriumi tulemuste läbivaatamisest ja osakondade 
järelevalvest. 

 

3.1  Laboratooriumiandmetel põhinev valvsusmikroorganismide järelevalve 
 

Valvsusmikroorganismide loetelu on toodud lisas D.  Järelevalve valvsus-mikroorganismide 
suhtes on efektiivne nakkuspuhangute avastamiseks ja ennetamiseks ning on võrdlemisi kerge ja 
efektiivne meetod nakkuse või koloniseerumise avastamiseks kogu haiglas.  Meetodil puudub 
aga tundlikkus (sensitivity) mitmel põhjusel: näiteks laboratooriumi tulemus on negatiivne selle 
tõttu, et patsienti juba ravitakse antibiootikumidega; või põhjus on hoopis viiruslik; või ei võeta 
proove sobivatest kohtadest.  Puhangu ennetamine peab olema peamine eesmärk, aga siiski on 
varane avastamine parem kui hiline, sest hiljem võib efektiivne tõrje olla väga raske. 

 
Kui haiglas on oma mikrobioloogia laboratoorium, peab see valvsusmikroorganismidest iga päev 
teavitama nakkustõrjerühma.  Viimane vaatab andmed läbi ka igal nädalal osakondade järgi.  
Puhangut kahtlustatakse juhul, kui avastatakse kaks või enam ühest ja samast mikroorganismist 
põhjustatud juhtumit (patsienti) ühes osakonnas või ühe raviarsti hoole all.  Efektiivne 
laboratooriumiandmetel põhinev järelevalve seisneb siis selles, et kõikidelt patsientidelt, kellel 
kahtlustatakse võimalikku nakatumist, võetakse proove mikrobioloogiliseks uuringuks.  
Puhangukahtluse korral peab tihti võtma ka sõeluuringuproove, et täpsustada, kui kaugele 
nakkus on levinud. 

 
Kui haiglas puudub mikrobioloogia laboratoorium, peab nakkustõrjerühm saama tervise-kaitse 
mikrobioloogialaboratooriumist (või teisest laboratooriumist, kuhu saadetakse mikrobioloogilisi 
proove) iga päev kirjalikke teateid oma haigla külvide kohta.  Arvutist välja trükitud tulemuste 
kokkuvõte on kõige parem lahendus.  Nakkustõrjerühm peab igal juhul andmeid läbi vaatama 
osakondade järgi.  Puhangu kahtlustamise eeldused on samad kui jaotise eelmises lõigus. 

 
Kui leitakse valvsusmikroorganisme, siis külastab nakkustõrjerühm osakonda ja kogub 
informatsiooni iga patsiendi kohta: hospitaliseerimise kuupäev ja koht, nakkuse ilmnemise 
kuupäev ja teised kliinilised andmed (vt lisa B), et määrata olulisi tõrjemeetmeid. 

 
3.2 Valvsusolukordade järelevalve 
 

Valvsusmikroorganismide järelevalve tundlikkust saab tugevdada, kui seda kombineeri-takse 
valvsusolukorra järelevalvega.  Valvsusolukordade loetelu on toodud lisas E. 

 
Nakkustõrjerühmal ei ole võimalik ise valvsusolukordi avastada, seega on osakonna töötajatel 
kohustus teatada nakkustõrjerühmale kliinilistest seisunditest vastavalt lisa E loetelule.  



 
 

 
 
icstanda\hospepi.2000 

7

Nakkustõrjerühm käib ka valvsusolukordade puhul osakonnas informatsiooni kogumas, vajaduse 
korral uuringut alustamas ja tegemas soovitusi tõrjemeetmete kohta.  Mõnel juhul jääb 
mikrobioloogiline diagnoos selgitamata -- nt mõnel mao-soolenakkuse puhangul --, aga alati 
peab üritama suunata materjali mikrobioloogiliseks uurimiseks. 

 
Väljaõppe programmis on oluline õpetada ravipersonalile, et kui mõnel patsiendil kahtlustatakse 
valvsusolukorda, tuleb sellest otsekohe nakkustõrjerühmale teatada.  Haigla nakkustõrje 
käsiraamat, kus esineb loetelu teavitamist nõudvatest valvsus-olukordadest, peab olema igas 
osakonnas kättesaadav, näiteks valvepostil.  Kui on olemas töötervishoiuosakond, peab ka neile 
teatama juhtumist, mil valvsusolukord tingib haigla personali profülaktilise läbivaatamise ja eriti 
vaktsineerimise vajaduse. 

 
 
3.3  Järelevalve väljaspool tavalist tööpäeva 
 

Valvsusmikroorganismide ja -olukordade järelevalve peab kestma kogu ööpäeva.  Haigla 
kohalikus poliitikas peab olema kujundatud haigla side- ja informatsioonisüsteem, mis seda 
arvestab. 

 

3.4  Tavapärased visiidid eriosakondadesse puhangute avastamiseks 
 

Haigla osakonnad jagatakse kolme rühma: 
 1) kriitilised (kus haiglanakkuste tõenäosus on suur ja puhangutel võiksid olla tõsised 

tagajärjed); 
 2) olulised (kus nakkuste tõenäosus on suur, aga tagajärjed ei ole kriitilised); 
 3) muud osakonnad. 

 
Nakkustõrjerühm külastab kriitilisi eriüksusi (nt intensiivravi, neonataalne intensiivravi, leukeemia, 
AIDSi, neerudialüüsi, põletus-, neurokirurgia, plastilise kirurgia osakondi) iga päev.  Need 
visiidid ei pea olema pikad, aga võimaldavad nakkustõrjerühmal saada vanemõelt informatsiooni 
nakkusjuhtumite kohta, uurida nakkustega patsientide haiguslugusid ja soovitada 
mikrobioloogiliste proovide võtmist, kui kliiniliselt on kahtlus niisuguste nakkuste kohta.  Need 
visiidid võimaldavad nakkustõrjerühmal tihti ka avastada nende nakkusjuhtude arvu suurenemist, 
mida rutiinsed mikrobioloogilised uurimised ei selgita (nt viiruslike diarröade puhangud). 

 
Olulised eriüksused on nt teiste kirurgiliste erialade ja sünnitusabi osakonnad ning muud 
riskirühmad, nagu lapsed ja vanurid; see võiks ka hõlmata valitud patsientide rühmi pärast 
haiglast väljakirjutamist.  Järelevalve on siin valikuline, sest järelevalvet vajavad patsientide 
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rühmad  ei vaja seda nii intensiivselt.  Neid osakondi uuritakse nn liikuvas graafikus, kusjuures 
kõik haigla osakonnad vaadatakse läbi kahe aasta jooksul, ühe või kahe osakonna kaupa.  Iga 
osakonna uurimise kestus on ainult kaks/ kolm kuud; haiguslugude läbivaatamise ja vanemõega 
nõupidamise visiidid ei pea toimuma iga päev, vaid võivad olla kaks korda nädalas. 

 

3.5  Muu laboratooriumiandmetel põhinev järelevalve kogu haiglas 
 

Kõigi mikrobioloogia laboratooriumi andmete kasutamine täiendab haiglanakkuste järelevalvet 
niihästi puhangute ennetamisel ja avastamisel kui ka nakkuste trendide seirel kogu haiglas.  
Nakkustõrjerühm peaks iga päev läbi vaatama järgmiste külvide tulemused: 
  · verekülvid, 
  · seljaaju vedelik, 
  · veresoonekanüülitipud (aga mitte kanüüli ümbritseva naha uhteproovid), 
  · kõik intensiivravi ja neonataalse intensiivravi osakondade proovid, 
  · operatsioonihaavade (eritise) proovid, 
  · uriiniproovid. 

 
Septitseemia tavalisest sagedasem esinemine kogu haiglas võib olla esimeseks tunnusmärgiks, et 
intravenoosseks (i/v) manustamiseks mõeldud vedelikud on saastatud.  Kui see esineb ainult ühes 
osakonnas, siis selles osakonnas võib olla nakkuse ülekandmine.  Mõnes spetsiifilises osakonnas 
E. coli põhjustatud kuseteed nakkuste arvu järsk suurenemine võib olla seotud kliinilise praksise 
või personali muudatustega.  Siiski peab meeles pidama, et nakkuse esinemise sagenemine võib 
olla tingitud põhjalikumast mikrobioloogilisest uurimisest ja mitte laienenud nakatumisest. 

 
Proovide tulemused, mis ei kuulu ülaltoodud loetelusse, tuleb läbi vaadata plaanipäraselt.  
Nakkustõrjega tegelev arst peaks jälgima sagedasemate haiglapatogeenide (nt Staphylococcus 
aureus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter) antibiootikumide 
resistentsust iga nädala, kuu ja aasta lõikes, et avastada nihkeid ja trende.  See aitab avastada 
uue mikroobitüve levimist (nt tsiprofloksatsiiniresistentne Stenotrophomonas maltophilia või 
vankomütsiiniresistentne Enterococcus) või antibiootikumide resistentsuse üldist suurenemist 
patogeenide seas.  Niisugused uurimised aitavad avastada mitte ainult ühe patogeeni poolt 
põhjustatud puhanguid, vaid ka niisuguste plasmiidide levimist tüvede vahel, mis annavad 
bakteritele resistentsus mitme antibiootikumi suhtes.  Niisugune informatsioon võimaldab 
rakendada plaanipärast antibiootikumipoliitikat; aitab takistada antibiootikumiresistentsete 
bakterite levimist; aitab seirata protokollide ja poliitika järgimist. 

 

3.6  Järelevalvet teostav personal 
 

Nakkustõrjerühm peaks teostama laboratooriumiandmetel põhinevat järelevalvet. 
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Valvsusolukorra järelevalveks vajab nakkustõrjerühm teavitamist kliiniliselt personalilt, seetõttu 
teostab palatiosakondade personal tavaliselt valvsusolukorra järelevalvet.  Nakkustõrje 
re_iimiraamat, kus esineb loetelu valvsusolukordadest, peab olema igas osakonnas kättesaadav, 
näiteks valvepostis. 

 
Järelevalvel, mida teostab ainult ravipersonal ilma nakkustõrjerühma abita, puudub piisav 
teadlikkus ja epidemioloogiline alus.  Nakkustõrjerühm peaks olema paremini koolitatud 
järelevalves, juhtumidefinitsioonides ja andmete kogumise meetodite ja meetmete valideerimises, 
rääkimata andmete analüüsist ja tõlgendamisest. 

 
 
 
4.  KOKKUVÕTE 
 

Haiglanakkuste järelevalvet peab tugevdama, sest nakkuste struktuuri selgitamine soodustab 
ratsionaalsemate ennetamisstrateegiate valikut ja õigeaegset puhangute või tavapärase 
nakkustõrjealase tegevuse puuduste avastamist.  Nakkustõrjerühm peab tegema järelevalvet 
koostöös ravipersonaliga (arstid, õed, hoolduspersonal) ja andmeid käsitlema range 
konfidentsiaalsusega.  Anonüümseid koondandmeid peab esitama haigla nakkustõrjekomisjonile, 
kes peab kooskõlastama tulevased nakkustõrje tegevused ja meetmed. 

 
Igas haiglas on soovitatav rakendada kolme liiki järelevalvet: 

 
a) pidev valvsusolukordade ja mikroorganismide järelevalve kogu haigla kohta, et ennetada või 

kiiresti avastada nakkuspuhanguid; 
 

b) pidev mikrobioloogiliste proovide ja nende tulemuste järelevalve kogu haigla kohta,  et 
avastada puhanguid ja ootamatuid muutusi nakkuste struktuuris või nakkushaiguste uurimises 
ja ravis; 

 
c) pidev (nt igapäevane) järelevalve kriitilistes osakondades; valikuline järelevalve teistes 

osakondades.  Niisuguse järelevalve käigus tõenäoliselt avastatakse puhanguid, mida 
laboratooriumi andmetel põhinevad meetodid ei suuda määratleda. 

 
Vähem kui 100 voodikohaga haiglates on võimalik sellist järelevalvesüsteemi korraldada 
minimaalse nakkustõrjepersonaliga: võib konsulteerida spetsialistiga teisest raviasutusest ja 
teostajaks võib olla poole kohaga nakkustõrjega tegelev õde; sellisel juhul on vaja sõlmida kindel 
leping konsultatsiooni kohta, sest nakkustõrjeõel on vaja pidevat tagasisidet nakkustõrjearstiga.  
Enamikus haiglates tuleb toime väikse nakkustõrje-rühmaga -- poole kohaga arst ja täistööajaga 
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õde. 
 

Nakkustõrjerühm koostöös haigla nakkustõrjekomisjoniga peaks välja arendama nakkustõrje 
strateegia ja koostama nakkustõrje programmi, mis hõlmab kõiki neid komponente.  Programmi 
peab plaanipäraselt läbi vaatama (vähemalt kord aastas) ja vastavat programmiosa muutma, kui 
kliinilise tegevuse laad muutub. 

 
On äärmiselt oluline, et andmeid tõlgendaksid eksperdid; muutused meditsiinipraksises või 
patsientide struktuuris võivad tuua kaasa muutusi nakkuste kordajates, mille põhjusi on kerge 
valesti mõista.  Samuti on patsientide struktuur ja muud olukorrad erinevates haiglates erinevad, 
mille tõttu kahe või enama haigla võrdlemine on seotud raskete probleemidega.  On rangelt 
soovitatud mitte üritada sellist võrdlemist. 
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Glynn A, Ward V, Wilson J, Charlett A, Cookson B, Taylor L, Cole N  Hospital-Acquired 
Infection: Surveillance Policies and Practice  Public Health Laboratory Service (UK), 1997. 
 
Hospital Infection Working Group of the Department of Health  and Public Health Laboratory 
Service  Hospital Infection Control: Guidance on the control of infection in hospitals  Public 
Health Laboratory Service (UK), 1995. 
 
International Federation of Infection Control  Education Programme for Infection Control: Basic 
Concepts and Training 1995. 
 
Lynch P, Jackson M, Preston GA, Soule BM  Infection Prevention with Limited Resources: A 
Handbook for Infection Committees  Etna Communications, 1997. 
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LISA A 

HAIGLANAKKUSJUHTUMITE DEFINITSIOONID2 
 
Haiglanakkus on nakkus, mida ei olnud patsiendil haiglasse sissekirjutamisel, vaid mille tunnused või 
sümptomid ilmnevad pärast haiglas viibitud kolme ööd. 
 
Eestis arvele võetavad haiglanakkused peavad vastama järgmistele kriteeriumidele.  Ühelgi juhul ei 
piisa mikrobioloogia laboratooriumi positiivsest väljakülvist, alati peavad olema ka kliinilised nakkuse 
tunnusmärgid. 
 
 
VERENAKKUS 

   Patsiendil on vähemalt üks sümptom      -- palavik ≥38oC  

     -- külmavärinad või hüpotensioon 

   ning vähemalt üks positiivne verekülv 

 

VEENISISESE KANÜÜLI NAKKUS 

   Patsiendil on vähemalt üks sümptom      -- palavik ≥38oC  

     -- tselluliit kanüüli ümber 

  ning positiivne verekülv või kanüüli tipu külv 

 

KUSETEEDE NAKKUS 

  a)  ilma põiekateetrita: 

    patsiendil on vähemalt kaks sümptomit      -- palavik ≥38oC (ilma teise põhjuseta) 

     -- düsuuria 

     -- sagedane urineerimine 

  või 

    üks sümptom ja positiivne uriinikülv, s.t      -- ≥105/ml pesa ühest tüvest 

     --  2 erinevat mikroobitüve ja 
leukotsüüte ≥10/vv 

                                                                 
 2  Definitsioonid on võetud järgmisest väljaandest (kohandatud Eestile): 
    Glynn A, Ward V, Wilson J, Charlett A, Cookson B, Taylor L, Cole N   Hospital-Acquired 
    Infection: Surveillance Policies and Practice  Public Health Laboratory Service (UK), 1997. 
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  b)  püsiva põiekateetriga: 

vajab nakkustõrjearsti diagnoosi 

 

 

SOOLENAKKUS 

  Patsiendil on diarröa ja / või oksendamine 

    (mis ei ole diagnostiliste testide, ravi  või muu haiguse tagajärg) 

 

  Kui on võimalik, peaks olema tõestatud mikrobioloogilise külviga. 

 

KOPSUPÕLETIK 

  Kliinilised  või        röntgenipildil uus või       ning   röga 

 tunnused kopsus   suurenev infiltraat 

    või 

  kliinilised  või        röntgenipildil uus või       ning palavik  ≥38oC 

 tunnused kopsus   suurenev infiltraat 

    ja / või 

 nakkustõrjearsti diagnoos 

 

OPERATSIOONIHAAVA NAKKUS 

  Haaval peab olema kas mäda, tselluliit või lümfangiit; 

  nakkus tekib 

    -- 30 päeva jooksul pärast kirurgilist protseduuri, kui ei paigaldatud proteesi 

    -- ühe aasta jooksul pärast kirurgilist protseduuri, kui paigaldati protees. 
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LISA B 
ANDMETE KOGUMISE VORM 

Osakond: _______________ 
       Palat:  ________ 
 Arsti kood: _______ 

Patsiendi haigusloo nr:  _______________________  Eriala: __________________ 
patsiendi vanus:   ____ a 
 patsiendi sugu:   M   N 

Hospitaliseerimise kuupäev:   ___  ________  20___   (kellaaeg, kui on olemas _____) 
 
Sümptomite ilmnemise kuupäev:  ___  ________  20___   (kellaaeg, kui on olemas _____) 
 
Sümptomid:  kõrgem palavik  _____ kraadi; (kuupäev  ___  ________  20___ ; kellaaeg _____) 
 
   VERENAKKUSE PUHUL: külmavärinad      JAH (kuupäev: _______)  EI 

hüpotensioon      JAH (kuupäev: _______)  EI 
 
   VEENISISISE KANÜÜLI NAKKUSE PUHUL:  tselluliit   JAH (kuupäev: _______ )  EI 
 
   KUSEELUNDITE NAKKUSE PUHUL: püsiv uriinikateeter  JAH (kuupäev: ________) EI 

düsuuria   JAH (kuupäev: ________) EI 
sagedane urineerimine JAH (kuupäev: ________) EI 

 
   SOOLENAKKUSE PUHUL:  diarröa    JAH (kuupäev: ________)  EI 

 oksendamine    JAH (kuupäev: ________)  EI 
 
   KOPSUPÕLETIKU PUHUL: kliinilise läbivaatamise tulemused JAH (kuupäev: ________) EI 

röntgenipilt    JAH (kuupäev: ________) EI 
röga     JAH (kuupäev: ________) EI 

 
   OPERATSIOONIHAAVA NAKKUSE PUHUL:  tselluliit    JAH (kuupäev: ________) EI 

         mäda    JAH (kuupäev: ________) EI 
operatsiooni ajal kasutatud steriilsete pakkide andmed: steriliseerimise päev ________ 

        autoklaavi number   ________ 
 
Oluline protseduur (kanüül, kateeter jne) __________________________________ (kuupäev: ________) 
Mikrobioloogilised uuringud: 

 kuupäev: ______ materjal: ___________ leitud: _____________ ravimiresistentsus: _________ 
      (veri, jne)           (bakter) 

 kuupäev: ______ materjal: ___________ leitud: _____________ ravimiresistentsus: _________ 
 
 kuupäev: ______ materjal: ___________ leitud: _____________ ravimiresistentsus: _________ 
 (uriinikülvide puhul märkida bakterite arv) 
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LISA C 

NAKKUSKORDAJATE ARVUTAMINE 
 
 
 

nakkusjuhtude arv 
Voodipäevadel põhinev kordaja  _________________________ x  1 000 
 

 voodipäevade arv 
 
 
 

      seadmetega seotud nakkuste arv 
Seadmepäevadel põhinev kordaja       ___________________________________________   x  1 000 
 
 (päevad, millal invasiivsed   seadmepäevade arv 
 
   seadmed olid kasutusel) 
 
 
 
 

    a) Nakatumine 100 patsiendi kohta 
 

Oletatakse, et igal patsiendil on 
sama risk. 

 
 
 
 

Haigla 
 

  b) Nakatumiskordaja 1000 voodipäeva kohta 
 

Haigla P kordaja on võrdlemisi langenud, kuna 
seal on keskmine voodipäevade arv ilmselt 
kõrgem. 

 
 
 
 

Haigla 
c) Nakatumiskordaja 1000 seadmepäeva kohta 

 
Nakatumisrisk sõltub invasiivse seadme 
paigaloleku kestusest.  Vaatamata sellele, haigla 
W'l on võrdlemisi suur nakatumus. 
Seda kordajat saab kasutada 
haiglate võrdlemisel. 

 
 
 

Haigla 
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LISA D 
VALVSUSMIKROORGANISMID 

 
Valvsusmikroorganismid on need, mis peaksid olema erilise järelevalve all;  
nende väljakülvamine nõuab kohest tähelepanu, edasiuurimist ja tõrjet. 

 
 

a) Bakterid 
 

Mikroobid, mis põhjustavad valvsusolukordasid 
 

Metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus (MRSA) 
 

Teised multiresistentsed Staphylococcus aureus tüved (nt gentamütsiin / 
   fusidiinhappe resistentsus) 

 
Streptococcus pyogenes 

 
Penitsilliiniresistentne Streptococcus pneumoniae 

 
Enterokokid, mis omavad ß-laktamaasi 

 
Clostridium difficile ja/või tema toksiin 

 
Legionella (k.a seroloogiline tõendus) 

 
Escherichia coli tüved, mis eritavad verotoksiini   (nt E. coli O157) 

 
Salmonella või Shigella 

 
Gramnegatiivsed kepid, mis on resistentsed gentamütsiini, kinoloonide 
   ja laiaspektriga ß-laktamaasiresistentsete antibiootikumide suhtes 

 
Teised multiresistentsed gramnegatiivsed kepid 

 
Muud erakorralise resistentsusega bakterid 
   (nt ampitsilliini- ja trimetoprimiresistentne Haemophilus influenzae) 

 
Pseudomonas aeruginosa 

 
 

  b) Viiruse külvid / seroloogilised proovid 
 

Viirused, mis põhjustavad valvsusolukordi 
 

Rotaviirus 
 

Respiratoorsed viirused -- respiratoor-süntsütiaalne viirus, gripiviirus  jne 
 

Herpes zoster 
 

Parvoviirus B19 
 
 

  c) Seened (põhiliselt onkoloogiaosakondades) 
 

Candida, Aspergillus 
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LISA E 

VALVSUSOLUKORRAD 

 

Osakonna vanemõde peab koheselt teavitama nakkustõrjerühma järgmiste nakkuste kahtlusel. 
 

Difteeria 

Düsenteeria (amööbne või batsillaarne) 

Legionelloos 

Katk 

Koolera 

Kõhutüüfus 

Leetrid 

Läkaköha 

Meningiit 

Meningokokiline septitseemia 

Mumps 

Ophthalmia neonatorum 

Poliomüeliit 

Punetised 

Sarlakid 

Sügelised 

Teised lapseea eksanteemid 

Tuberkuloos 

Tuulerõuged (Herpes zoster) 

Viiruslik hepatiit 

Viiruslikud hemorraagilised palavikud 

 

Oletatav nakkuslik diarröa 

Toidumürgitus 

Tundmatu põhjusega palavik 

Tõsised pehmete kudede nakkused 

Multiresistentsete bakterite poolt põhjustatud nakkused, 
    mis on diagnoositud väljaspool haiglat 
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 LISA F 
KONTROLLNIMISTU 

 GRUPIVIISILISE HAIGESTUMISE (PUHANGU) KORRAL3 
 
Kõik tegevused siinses nimistus ei sobi alati kõikide puhangu liikide puhul. 
Nimistus pakutakse meeldetuletuseks tegevusi, mis võivad olla selles töös olulised. 
 
 
Esmane hindamine  

  1. Kas on vaja koostada puhangu uurimiseks töörühm? 
  2. Kas on vaja koostöösse kaasata tervisekaitsetalitust? 
  3. Kas puhang on piiratud haiglaga  või puudutab ka ühiskonda? 
  4. Kas on vaja luua puhangu peastaap ja leida sellele tööpind? 
 
Side  

  1. Kas peaarsti on teavitatud? 
  2. Kas infektsionistiga on konsulteeritud? (Vajaduse korral kutsuda väljastpoolt.) 
  3. Kas toiduplokiga on kontakt võetud? 
  4. Kas töötervishoiuosakonda on teatatud? 
  5. Kas kohaliku tervisekaitsetalitusega on kontakt võetud? 
  6. Kas omavalitsust / maakonnaarsti on teavitatud? 
  7. Kas avalike suhete ametnikule (kui olemas haiglas) on teatatud? 
  8. Kas patsiendid on sobivalt informeeritud? 
  9. Kas sugulased ja teised külastajad on sobivalt informeeritud? 
10. Kas sobiva tervisekaitse mikrobioloogialaboratooriumiga on kontakt võetud? 
11. Kas Sotsiaalministeeriumisse on teatatud? 
 
Haldus (organisatsioonilised) aspektid 

  1. Kas hoolduspersonali (õed ja arstid) juurdevõtmist on kaalutud? 
  2. Kas koristamis-, pesu-, sterilisatsiooni- ja muu personali juurdevõtmist on kaalutud? 
  3. Kas laboratooriumipersonali juurdevõtmist on kaalutud? 
  4. Kas kontoripersonali, side- (telefoni-) seadmete täiendamist on kaalutud? 
  5. Kas lisaisoleerimispalatid on määratud? 
  6. Kas isoleerimise põetusüksuse vajadust on kaalutud? 
  7. Kas isoleerimis- ja muud hooldusprotseduurid on määratud? 
  8. Kas hooldus-, meditsiini- ja parameditsiinilist personali on teadustatud vajalike protseduuride suhtes? 
  9. Kas koristus- ja desinfektsiooniprotseduurid on määratud? 

                                                                 
3   Kontrollnimistu on võetud järgmisest väljaandest (kohandatud Eestile): 
     Hospital Infection Working Group of the Department of Health and Public Health Laboratory 
     Service  Hospital Infection Control: Guidance on the control of infection in hospitals  Public  
     Health Laboratory Service (UK), 1995. 
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10. Kas toitlustamisprotseduurid on määratud? 
11. Kas olemasolevate tarvikute (k.a ravimite) piisavust on hinnatud? 
 

Uurimine 

  1. Kas juhtumi definitsioonid on määratud?  On neid vaja kliiniliste ja/või mikrobioloogiliste kriteeriumide 
järgi? 

  2. Kas toiduproovid on uuritud? 
  3. Kas inseneridega on kontakt võetud? 
  4. Kas keskkonna proovid on võetud? 
  5. Kas haiglast välja saadetavate proovide kiire  transport laboratooriumi on korraldatud? 
  6. Kas epidemioloogilised uuringud on käigus? Kas intensiivsemate uuringute vajadust on kaalutud? 
  7. Kas kontaktsete (patsientide, personali, külastajate, sugulaste, elanikkonna) jälgimine on käigus? 
  8. Kas patsientide, personali ja teiste kontaktsete mikrobioloogilise ja/või seroloogilise sõeluuringu 

vajadust on kaalutud? 
 
Tõrje 

  1. Kas aktiivse või passiivse vaktsineerimise vajadust on kaalutud? 
  2. Kas antibiootilise profülaktika vajadust on kaalutud? 
  3. Punkti 1 ja 2 suhtes: milline haigla osakond on kohustatud neid teenuseid rakendama nt 

sugulastele/külastajatele? 
  4. Kas muud töökaitse meetmed on rakendatud? 
  5. Kas vastuvõtlike isikute kaitsvat isoleerimist on kaalutud? 
  6. Kas isoleerimispoliitika on rakendatud? 
  7. Kas patsientide haiglasse võtmise, mujale saatmise  ja haiglast väljakirjutamise poliitika 

(karantiiniüritused) on määratud? 
  8. Kas patsientide ja personali haiglasisene ja haiglatevaheline ümberpaigutamise poliitika on otsustatud? 
  9. Kas külastamise muutmise korraldused on määratud? 
 
Puhangu lõpp 
 
  1. Kas puhangu uurimise töögrupi lõpparuanne on koostatud ja levitatud? 
  2. Kas lõpparuanne on Vabariiklikule Tervisekaitseinspektsioonile saadetud? 
  3. Kas töögrupp on oma viimasel istungil kaalunud edaspidise muu tegevuse vajadust? 
  4. Kas puhangu põhjusest selgunud struktuurilised probleemid ja/või lahendused on õigetele isikutele 

edastatud? 
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 LISA G 
 REGISTREERITAVAD NAKKUSHAIGUSED 1 
 

   (A06)  Amöbiaas 
   (A60)  Anogenitaalsed herpesviirusnakkused 
(A63.0)  Anogenitaalsed tüükad 
   (B77)  Askariaas 
(A07.0)  Balantidaas 
(A05.1) * Botulism 
(A75.1)  Brilli tõbi 
(A04.7)  Clostridium difficile enterokoliit 
   (A36) * Difteeria 
(Z22.2)  Difteeriatekitaja kandja 
(B70.0)  Difüllobotriaas 
  (B67)  Ehhinokokkoos 
  (B80)  Enterobiaas 

(A04.0-A04.4) Escherichia coli soolenakkus 
(B66.3)  Fastsiolaas 
   (A54)  Gonokokknakkus 

     (J10-J11)  Gripp 
(B35.0)  Habeme ja pea nahaseenhaigustus 
(A41.3) * Haemophilus influenzae septitseemia 

   (B15-B17)  (Viirus)hepatiidid 
(Z22.5)  B-hepatiidi viiruse kandja 
(B71.0)  Hümenolepiaas 

   (B20-B24)  HIV-tõbi (AIDS) 
  (Z21)  Inimese immuunpuudulikkuse viirus- 

   nakkuse asümptomaatiline seisund 
(A04.5)  Kampülobakterenteriit 
   (A20) * Katk 
   (A95)  Kollapalavik 
   (A00) * Koolera 
(A07.2)  Krüptosporidoos 
(A01.0)  Kõhutüüfus 
   (Z22)  Kõhutüüfusetekitaja kandja 
(A07.1)  Lambliaas 
   (A30) * Leepra 
   (B05)  Leetrid 
   (A27) * Leptospiroos 
(T14.1)  Loomahammustused 
(A69.2)  Lyme'i tõbi 
(A37.0)  Läkaköha 

   (B50-B54)  Malaaria 
   (A82) * Marutõbi 
   (A39) * Meningokokknakkus 
(Z22.3)  Meningokoki kandja 
   (B26)  Mumps 

 
     (B27)    Nakkuslik mononukleoos 
  (A98.5)    Neerusündroomiga hemorraagiline 

     palavik 
  (A37.1)    Paraläkaköha 

(A01.1-A01.4) * Paratüüfused 
     (B85)    Pedikuloos, ftiriaas 
     (A80) * (Äge) poliomüeliit 

    [ka (G61.0) äge lõtv halvatus] 
     (B06; P35)    Punetised 

     (A84)    Puukentsefaliit 
  (A08.0)  * Rotaviirusenteriit 
     (A02)    Salmonelloosid 
  (Z22.1)    Salmonella kandja 
     (A38)    Sarlakid 
     (A22) * Siberi katk 

(A04.8; A05.0;  Soole muud täpsustatud bakter- 
  A05.2-A5.8;      ja viirusnakkused 
  A08.1-A8.5) 
(A04.9; A05.9;  Soole täpsustamata bakter- ja 
  A08.4; A09)      viirusnakkused 
     (A55-A56)    Suguliselt levivad klamüüdia- 

      haigused 
      (B86)    Sügelised 

     (A50-A53)    Süüfilis 
     (A03)    Šigeloos 
   (Z22.1)    Shigella kandja 

     (A33-A35)    Teetanus 
   (B68.0)    T. solium - teniaas 
   (B68.1)    T. saginata - teniaas 
      (B75) * Trihhinelloos 
     (A59)    Trihhomoniaas 
      (B79)    Trihhuriaas 

     (A15-A19) * Tuberkuloos (esmakordselt 
       avastatud) 

     (A21) * Tulareemia 
     (B01)    Tuulerõuged 

  (B58; P37.1)    Toksoplasmoos 
     (A75) * (Epideemiline) tähniline tüüfus 

    (A85; A87)    (Muud) viirusentsefaliidid ja 
       meningiidid 

      (J06)    Ülemiste hingamisteede ägedad 
       nakkused 

  (A04.6)    Yersinia enterocolitica enteriit 
  
 

* Haigus, millest tuleb kahtlustamisel kohe teavitada telefonitsi või faksi teel.  Kõik ägedad soolenakkused 
   ja inimeste rühmaviisilise haigestumise juhtumid tuleb samuti otsekohe teatavaks teha.  Lõppdiagnoosi 
   selgumisel edastatakse kirjalik nakkushaiguse teatis (järgmine lehekülg) 24 tunni jooksul. 
 



 
 

 

20

.................................................... 
(tervishoiuasutuse nimetus) 
 
.................................................... 
(aadress) 
 
.................................................... 
(teatise täitja nimi, telefon) 
 
"    " .............................. 200   a     PALUTAKSE TÄITA LOETAVALT! 

TEATIS 
nakkushaige kohta 

 
1. Haige isikukood: ................................. 
 
2. Haige perekonna- ja eesnimi: ......................................................................................................... 
 
3. Sugu:   M   N 
 
4. Vanus: .............. 
 
5. Aadress: .…………………………………………………………………………………... . . . . . 
 
6. Töökoht (või õppe-, lasteasutus): ..................................................................................………….. . . . . 
 
7. Amet: ............................................................................................……………………… . . . . . . . 
 
8. Lõppdiagnoos: ...................................................................  RHK-10 KOOD  ............................... 
 
9. Diagnoosi kinnitus: mikrobioloogiline, seroloogiline, kliiniline,    epidemioloogiline 

(alla kriipsutada)  
 
10. Haigelt isoleeritud tekitaja: ............................................................... 
 
11. Haigestumise kuupäev: ........................................ 
 
12. Haige esmase pöördumise aeg: ........................................ 
 
13. Haige esmase pöördumise koht: ........................................................ 

(asutuse nimetus)  
 
14. Ravimise koht:      kodus,    haiglas ................................................... 

   (haigla nimetus)  
 
15. Hospitaliseerimise kuupäev: ........................................ 
 
16. Immuunsusseisund selle   vaktsineeritud,  revaktsineeritud,    põdenud, vaktsineerimata 
       haiguse suhtes: 

(alla kriipsutada) 
 
Teatise täitja allkiri  ................................................................................ 
 
Teatis saabus tervisekaitsetalitusse: ........................................................ 

(kuupäev)  
Märkus :  Suguhaiguste ja HIV-nakkuse diagnoosimisel võib jätta haige nime märkimata. 
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 Käte dekontaminatsioon 
 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
2.  KÄTE PESEMINE 
 2.1  Haigla kätepesemise liigitus 
   2.1.1  Tavaline käte pesemine 
   2.1.2  Hügieeniline käte pesemine 
   2.1.3  Kirurgiline käte pesemine 

 2.2  Käte pesemise tehnika 
 2.3  Hea kätepesemisvahendi omadused 
 
3.  KÄTE DESINFITSEERIMINE 
 3.1  Käte desinfitseerimise eesmärgid 
 3.2  Käte desinfitseerimise tehnika 
 3.3  Käte desinfitseerimisevahendile esitatavad nõuded 
 
4.  KAITSEKINNASTE KASUTAMINE 
 
5.  KÄTE HOOLDAMINE 
 
6.  VAHENDID JA DOSAATORID 
 
     JOONISED 1 - 3 
 
 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
Töötaja isiklik hügieen loob aluse nakkuse ärahoidmiseks.  Tähtsaim üksikabinõu nakkuste 
igapäevaseks vältimiseks on õigesti ajastatud ja sooritatud käte pesemine ning desinfektsioon.  
Uuringutega on kindlaks tehtud, et kontaktnakkustena levivad nakkused levivad põhiliselt käte 
kaudu. 
 
Naha mikroorganismid võib jagada kahte rühma: 
  · nahal paljunevad mikroorganismid ehk residentne mikrofloora 
  · keskkonnast nahale sattuvad mikroorganismid, s.o mitteresidentne mikrofloora. 
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2.  KÄTE PESEMINE 
 

Pesta nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik. 
Üleliigne pesemine hävitab hüdrolipiidkihti. 

 
2.1  Haigla kätepesemise liigitus  
 
Käte pesemise ja desinfektsiooni ning kinnaste kasutamise soovitused sõltuvad kontakti liigist 
patsiendiga, selle intensiivsusest ja kestusest. 
 
  2.1.1  Tavaline käte pesemine 
 

Käsi pestakse vähemalt 15 sekundi jooksul (vt joonis 2) 
  · enne toidu käisitsemist, patsiendi söötmist  ja  söömist 
  · pärast WC kasutamist 
  · enne ja pärast patsiendi hooldust (vannitamist, voodipesu korrastamist  jne), ka kinnaste 

kasutamise korral 
  · alati, kui käed on saastunud. 

 
  2.1.2  Hügieeniline käte pesemine 
 

Käsi pestakse vähemalt 30 sekundi jooksul (vt joonis 2) 
  · enne invasiivseid protseduure 
  · enne vähenenud immunsusega patsientide hooldamist -- immuunpuudulikkusega patsiendid, 

vastsündinud  jt  
  · enne ja pärast invasiivsete seadmete käsitsemist (veenisisesed kanüülid/torustikud, 

uriinikateetrid, hingamisseadmed  jm) 
  · enne ja pärast kokkupuudet haavadega 
  · enne ja pärast kinnaste kasutamist, kui on toimunud nähtav saastumine 
  · pärast paljaste käte kontakti vere, haava sekreedi  ja kehavedelikega. 

 
  2.1.3  Kirurgiline käte pesemine (vt joonis 2 ja 3) 
 

Käsi ja küünarvarsi pestakse 2 - 3 minuti jooksul 
  · enne kirurgilisi protseduure (operatsioonid ja invasiivsed protseduurid). 

 
2.2  Käte pesemise tehnika (vt joonis 2) 
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Kell ja käevõrud takistavad randmete pesemist.  Seetõttu pole neid soovitav kanda.  Ka 
sõrmuseid ei tohi kanda, sest nende alla jääb mustust ja niiskust.  See soodustab naha- bakterite 
paljunemist. 
  · Seista kraanikausist eemal, et riided ei puutuks kokku kraanikausiga. 
  · Pesuaine peab olema kättesaadaval kohal. 
  · Avada kraan. 
  · Reguleerida kraanist tulev vesi parajalt soojaks, et selle kasutamine oleks meeldiv.  Kuum 

vesi võib tugevalt nahka kuivatada. 
  · Teha käed ja randmed jooksva vee all korralikult märjaks. 
  · Määrida pesuaine kätele. 
  · Pesta käsi vastamisi hõõrudes (vt joonis 2). 
  · Loputada pesuaine maha rohke veega.  Vesi peab jooksma suunaga sõrmedelt käe randme 

poole. 
  · Kuivatada käed ja randmed paberkäterätikuga. 
  · Sulgeda kraan paberrätikut kasutades (kui veekraani on võimalik sulgeda ainult sõrmede 

abil). 
  · Visata kasutatud paberkäterätik selleks ette nähtud jäätmeanumasse. 

 
Kirurgilisel käte pesemisel (vt  joonis 2 ja 3) pestakse käed suunaga sõrmeotstest küünarnukini 
jooksva vee all ja pesemisvahendiga.  Soovitatakse 2 - 3 -minutilist mehaanilist pesemistsüklit.  
Loputada hoolikalt.  Vesi lasta maha voolata üle küünarvarte.  Käed kuivatatakse 
paberkäterätikuga.  Veekraani ei tohi sulgeda randme ega sõrmede abil.  (Veekraan suletakse 
küünarvarretehnika abil või muul viisil, mis ei vaja kätega puudutamist.) 

 
Kirurgilisel käte pesemisel harja kasutamist ei peeta tarvilikuks, sest harjad koormavad tugevalt 
nahka ja võivad tekitada mikrovigastusi (samuti mitmeid minuteid kestev korduv mehaaniline 
pesemine).  Kui harju kasutatakse, peavad need olema ühekordseks kasutuseks, 
individuaalpakendis ja steriliseeritud.   Küünekäärid ja küünealuste puhastamiseks mõeldud 
vahendid peavad olema steriilsed. 

 
2.3  Hea kätepesemisvahendi omadused 
 

  · ei kuivata nahka 
  · ei muuda naha elastsust 
  · ei põhjusta allergiat 
  · on kergesti ära loputatav 
  · ei sisalda värvaineid 
  · lõhnatu või kontrollitud lõhnaainega 
  · säilitab naha loomuliku seisundi (pH) 
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  · toode on täiesti puhas (mikroobivaba, kõrge kvaliteediga toorained) 
  · toode on kontrollitud ja testitud -- asjatundjad on toote kasutuse heaks kiitnud 
  · kasutuses ökonoomne 
  · kerge kasutada ja mugav doseerida. 

3.  KÄTE DESINFITSEERIMINE 
 
3.1  Käte desinfitseerimise eesmärgid 
 
m Käte hügieenilise desinfitseerimise eesmärk on hävitada desinfitseerimise ajal naha pinnal olev 

mitteresidentne ja residentne mikrofloora; 
 
m Käte kirurgilise desinfitseerimise eesmärk on hävitada naha pinnal olev mitte-residentne ja 

residentne mikrofloora ning säilitada desinfektandi toime kogu operatsiooni ajal, s.o 
remanentne toime.  Peale desinfitseerimise peab desinfektant surmama ka naha sügavamatest 
kihtidest pinnale sattuvaid mikroorganisme (nt higistamise tagajärjel).  Preparaadi keemiline 
ehitus peab võimaldama tema tungimist sügavale naha sarvkihti.  Seal moodustab ta 
mikroobe ümbritseva kaitsekihi, mis väljub koos higiga.  Kuna on oluline, et desinfektandi 
toime säiliks kogu operatsiooni ajal, on selleks vaja teada toimeaega, mille vältel jäävad käed 
operatsioonikinnastes mikroobivabaks. 

 
  3.1.1  Käte hügieenilist desinfektsiooni tehakse: 
 

  · peale hügieenilist käte pesemist 
  · peale igat kokkupuudet patsientidega, kui käte nähtavat saastumist ei ole toimunud. 

 
  3.1.2  Käte kirurgilist desinfektsiooni tehakse: 
 

  · peale kirurgilist käte pesemist; 
  · kui operatsiooni kestus ületab desinfektandi remanentstoime aja; 
  · lühiajaliste operatsioonide vahel; 
  · operatsiooni ajal toimunud käte infitseerumisel (kinda purunemine). 

 
  3.1.3  Desinfektandi anumad tuleb paigaldada: 
 

  · hügieenilise ja kirurgilise käte pesemise kraanikausi kõrvale 
  · igas palatis haiglapersonalile kättesaadavasse kohta. 

 
3.2  Käte desinfitseerimise tehnika 
 

Põhinõue käte ja küünarvarte desinfitseerimisel: kuivadele kätele ja küünarvartele tuleb kanda 
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desinfitseerivat ainet küllaldane hulk, et käed ja küünarvarred oleksid ettenähtud aja jooksul 
niisked ning seejärel lasta kätel kuivada.  Desinfektandi toimeaeg on antud vastava ainega kaasas 
olevas juhendis. 

 
Desinfektanti ei kuivatata ega loputata kätelt maha, vaid see jäetakse kätele. 
Selliste tegevuste juures, kus ei ole otsest kontakti objektiga ning ei toimu nähtavat käte 
saastumist, ei pea peale igat patsienti käsi pesema ja desinfitseerima (nt patsientidele 
toidukandikute, kraadiklaaside, ravimite jne ulatamisel või vererõhu mõõtmisel).  Teiselt poolt, 
kui kontakt on intensiivne või pikemaajaline, peab tegevuse lõppedes kindlasti käsi 
desinfitseerima.  Kui on ebakindel, on parem desinfitseerida. 

 
Kirurgilisel käte pesemisel ja desinfitseerimisel tuleb doseerimispumpa vajutada küünarvarre või 
küünarnuki abil (vt joonis 3).  Dosaatori pumpa ei tohi vajutada labakäe ega sõrmede abil. 

 
3.3  Käte desinfitseerimisevahendile esitatavad nõuded: 
 

  · kohene ja kestev toime 
  · lipiidide, valkude ja pesemisvahendite resistentsus 
  · efektiivne toime nahka kahjustamata. 

 
 
4.  KAITSEKINNASTE KASUTAMINE 
 

Lisaks käte pesemisele ja desinfitseerimisele on kinnastel tähtis osa mikroorganismide 
ülekandmise riski vähendamisel.  Kaitsekindad pannakse ainult puhastatud ja kuivadele kätele.  
Käsi peab desinfitseerima, sest kindaid võib vigastada ning bakterid võivad kiiresti paljuneda 
kinnastatud kätel. 

 
Kindaid vahetatakse enne kokkupuudet uue patsiendiga.  Kinda kasutamise järgselt käed 
desinfitseeritakse.  Kui käed on nähtavalt saastunud, siis ka pestakse käed. 

 
4.1  Kaitsekindad jagunevad kasutamise otstarbe järgi: 
 

  · ühekordse kasutusega steriilsed ja mittesteriilsed puhtad kindad, mis kaitsevad patsienti ja 
personali; 
neid ei tohi mitte iialgi desinfitseerida ja teise patsiendi juures kasutada 

 
  · korduvkasutatavad mittesteriilsed individuaalsed puhtad kindad, mis kaitsevad töötaja käte 

nahka. 
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  4.1.1  Ühekordse kasutusega steriilseid kindaid 
 

peab kandma aseptilistel protseduuridel nagu operatsioonidel, punktsioonidel, õmblemistel, 
kokkupuutel lahtiste haavadega. 

 
  4.1.2  Ühekordse kasutusega mittesteriilseid kindaid 
 

peab kandma siis, kui käed tõenäoliselt kontamineeruvad võimaliku infitseeritud materjaliga 
nagu veri, kehavedelikud, sekreedid.  Kindaid peab kandma ka siis, kui puudutusobjektid on 
määrdunud fekaalidega, et takistada käte suurt kontaminatsiooni mikroobidega. 

 
  4.1.3  Korduvkasutatavaid kindaid 
 

kasutatakse peamiselt koristustöödel, instrumentide hooldamisel ning toiduainete töötlemisel. 
 

Kinnaste puhtuse eest hoolitseb iga päev töötaja ise.  Enne kinnaste eemaldamist pestakse 
neid pesemisvahendiga, loputatakse ning kuivatatakse paberkäterätikuga.  Tööpäeva lõpus 
pestakse kindad mõlemalt poolt puhtaks ning kuivatatakse kinda sisemine pool väljapoole 
pööratult kohas, kus õhk liigub. 

 
4.2  Kaitsekinnaste ülesandeks on: 
 

  · kindlustada kaitsebarjäär ja vältida suuremat käte kontaminatsiooni, kui on ette näha 
kokkupuudet vere, kehavedelike, sekreetide, eritiste, limaskestade ja mitteterve nahaga; 

 
  · vähendada tõenäosust, et personali kätel olevad mikroorganismid kantakse üle patsientidele 

protseduuride ajal, mil tuleb kokku puutuda patsiendi limaskestade (nt vaginaalsed ja 
dentaalsed läbivaatused) ja mitteterve nahaga (nt haavad); 

 
  · vähendada tõenäosust, et personali käed kontamineeruvad patsiendi mikro-organismidega 

ning võivad need üle kanda teistele patsientidele; 
        

  · kaitsta personali käsi desinfitseerivate ja pesemisainete rohkest kasutamisest tekkinud 
ärrituste eest. 

 
Kindad peavad olema puhtad, terved ja parajad.  Kinnaste hankimisel tuleb järgida 
asjakohaseid kvaliteedinõudeid. 
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5.  KÄTE HOOLDAMINE 
 

Nahk ja käed on aastaringselt keskkonna mõjutustele avatud.  Sarvnaha pealispinda kattev 
hüdrolipiidkiht ja sellest moodustuv happeline kaitsekiht toimivad põhilise barjäärina 
mitmesuguste keskkonnamõjutuste ja niiskusekao vastu.  Vähese õhuniiskuse korral (siseruumid, 
keskküte) väheneb hüdrolipiidkiht eriti tugevalt ning koos sellega kaob ka kaitsefunktsioon. 

 
Hooldusvahendid soodustavad naha kaitsemehhanismide säilimist.  Nad reguleerivad niiskust ja 
rasvasisaldust, hoolitsevad naha elastsuse ja pehmuse eest.  Kaitse-hooldusvahendid 
moodustavad naha pinnale vesilahuste sissetungi tõkke.  Käsi tuleb hooldada nii sageli kui vaja 
(küünte korrashoid; naha terviklikkuse, niiskuse, elastsuse ja pehmuse säilitamine). 

 
 
6. VAHENDID JA DOSAATORID 
 

Soovitatakse kasutada vedelaid pesuaineid.  Vette jäänud tahke seep toimib kui 
mikroorganismide reservuaar. 

 
Vedelate pesuainete, samuti desinfektandianumaid ja eriti dosaatoreid tuleb hoida võimalikult 
aseptiliselt.  (Mõned mikroorganismid suudavad isegi desinfektantides mitte ainult ellu jääda, vaid 
ka paljuneda.)  Saastumise vältimiseks eelistatakse dosaatoreid, mida ei saa sõrmede ega 
labakäega puudutada (nt jalapedaal). 

 
Korduvkasutatava pesuaine anumat ja dosaatori pumpa peab pärast tühjenemist puhastama 
seebi jääkidest, desinfitseerima ning põhjalikult kuivatama enne pesuainega täitmist. 
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KÄTE EBAPIISAV NIISUTAMINE ANTISEPTILISEL TÖÖTLEMISEL 
 
 
 
 
 

Uuringutel leiti kätel 
piirkondi, mida 
preparaadiga anti-septilisel 
töötlemisel ebapiisavalt 
niisutati (näiteks pöidlad ja 
sõrmeotsad). 

 
 

Et vältida antiseptilisel 
töötlemisel ebapiisavalt 
niisutatud piirkondi kätel, 
viidi sisse standardne 
metoodika 
desinfitseerimisvahendi 
sissehõõrumiseks     
(vt joonis 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOONIS  1 
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KÄTE DESINFITSEERIMINE 
Käte desinfektsiooni standardmeetod 

 
 
 
 
 

2. 
Hõõruda vasaku käe 
peopesa vastu parema 

   1.        käe selga  ning 
  Hõõruda peo-        seejärel vahetada käsi 
  pesi vastamisi.        ja korrata protseduuri. 

 
 
 
 
 

   3.        4. 
     Hõõruda peopesi        Hõõruda sõrmede 

   ja harali aetud        väliskülgi vastu 
sõrmi vastamisi.        teise käe peopesa. 

 
 

   5.        6. 
    Hõõruda vasakut        Hõõruda parema käe 
   pöialt parema käe        sõrmeotsi ringikuju 
  kokkusurutud peo-        liselt vasaku käe 
  pesas ning seejärel        peopesas ja seejärel 
 korrata protseduuri        korrata protseduuri 

      teise käega.        teise käega. 
 
 
 

Selleks, et desinfektsioon õnnestuks, peavad käed 
olema kuivad. 
Igat eespool toodud võtet tuleb korrata viis korda. 
Vajadusel desinfitseeritakse käsi korduvalt. 
Käed peavad olema niisked kogu desinfitseerimise 
aja. 

 
 
 
 

JOONIS  2 
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KÄTE PESEMINE JA DESINFEKTSIOON 
Kirurgiline käte desinfektsioon hõõrumismeetodil 

 
 
 
 
 
 

   1.                    2. 
 Käed pesta                    Käed kuivatada 

     vedela käte pesu-                    täielikult 
   ainega.  Käed                    ühekordse paber- 

   hoolikalt loputada.                    käterätikuga. 
 
 

            4. 
   3.                    Desinfitseerimis- 

   Käte desinfektanti                    aine sisse hõõruda 
lasta kuiva peo-                    üksikute portsjonite 

     pessa.  Dosaatori                    kaupa 3 min jooksul 
       kangi vajutada                    (sõltub preparaadist 

   küünarnukiga.                    Kõigepealt käed, 
            küünarvarred/-nukid. 

 
 

       5.                    6. 
  Seejärel käed, küü-                    Pärast desinfitseeri- 
    narvarred poolest                    mist ei tohi käsi ja 
 saadik.   Viimasena                    küünarvarsi enam 
       ainult käed veel                    kuivatada. 
 veel desinfitseerida. 

 Käsi hoida üle                     NB! 
küünarliigese nivoo.                    Kindaid mitte niis- 

            ketele kätele panna! 
 
 

           Nahk tuleb kogu desinfektandi kasutamise aja niiske hoida. 
           Iga desinfektandi portsjon peab koosnema umbes 1,5 - 3 ml 
           vahendist  (sõltub dosaatori pumba reguleeritusest). 
           Viimane portsjon sisse hõõruda kuni kuivamiseni. 

 
 

JOONIS  3  
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Seadmete ja keskkonna dekontaminatsioon 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
1.1   Mõisted 
    1.1.1  Puhastamine 
    1.1.2  Desinfektsioon 
    1.1.3  Sterilisatsioon 
1.2   Dekontamineerimise taseme määramine  
1.3   Riskide liigitus 
 
2.  PUHASTAMINE 
2.1   Instrumentide puhastamine  
2.2   Keskkonna puhastamine  
    2.2.1  Haiglakoristuse nõuded 
    2.2.2  Soovitused koristuskäru komplekteerimiseks ja kasutamiseks 
    2.2.3  Vahekoristus 
    2.2.4  Üksikud juhud 
 
3.  DESINFITSEERIMINE 
3.1   Instrumentide desinfitseerimine  
3.2   Pindade desinfitseerimine  
3.3   Deskambrid 
 
4.  STERILISEERIMINE 
4.1   Eeldesinfektsioon ja puhastamine osakonnas  
4.2   Transport sterilisatsiooni osakonda  
4.3   Puhastamine ja desinfektsioon tsentraalsterilisatsiooni osakonnas  
    4.3.1  Mehaaniline desinfektsioon ja pesu 
    4.3.2  Masinpesu ja -desinfektsioon 
    4.3.3  Töötlus ultraheliga 
4.4   Kuivatus 
4.5   Komplekteerimine ja erihooldus 
4.6   Kontroll 
4.7   Pakkematerjalide valik ja pakendamine  
4.8   Steriliseerimine  
    4.8.1  Autoklaavimine 
    4.8.2  Kuivkuumus 
    4.8.3  Etüleenoksiid 
    4.8.4  Formaldehüüd 
    4.8.5  Madaltemperatuuriline plasma 
4.9   Steriilsuse kontroll 
4.10 Transport osakonda ja säilitamine 
 
5.  JÄÄTMED: KINDLAKSTEGEMINE, KÄITLUS, TRANSPORT JA KÕRVALDAMINE 
     LISAD A - M 
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1.  SISSEJUHATUS 
 

Dekontamineerimine on tegevus, mis eemaldab või hävitab mikroorganisme esemelt eesmärgiga  
seda ohutuks muuta.  Mõiste hõlmab puhastamist, desinfitseerimist, ja steriliseerimist.* 

 
Kõik esemed, mis puutuvad kokku patsiendiga (k.a personali käed), vajavad plaani-pärast 
dekontamineerimist.  Dekontamineerimise tase sõltub eseme võimalikust ohtlikkusest patsiendile. 

 
Väljavalitud puhastamis-, desinfitseerimis- ja steriliseerimismeetodid, -vahendid  ja -re_iimid ei 
tohi põhjustada instrumentaariumi väliskuju muutust, ekspluatatsiooni- omaduste  või mõnede 
teiste näitajate muutust.  Töödeldud esemed ei tohi avaldada toksilist mõju. 

 
1.1  Mõisted 
 
1.1.1  Puhastamine 
 

Puhastamine on protsess, mis eemaldab esemetelt võõrained (nt muld, orgaaniline materjal, 
mikroorganismid).* 

 
Puhastatud pind on visuaalselt puhas. 

 
1.1.2  Desinfektsioon 
 

Desinfektsioon on protsess, mis elututel esemetel või naha pinnal vähendab patogeensete 
mikroorganismide arvu (kuid mitte eoseid), olles samal ajal tervisele kahjutu.* 

 
Protsess võib olla termiline või keemiline.  Vahendite mõju erineb;  mükobakterid, seened ja 
mittelipiidsed viirused võivad olla eriti resistentsed. 

 
1.1.3  Sterilisatsioon 
 

Sterilisatsioon on protsess, mis hävitab kõik mikroorganismid, k.a eosed.* 
 
                                                                 

  *   Rahvusvahelised haiglanakkustõrje definitsioonid,  International Federation of Infection Control. 
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1.2  Dekontamineerimise taseme määramine  
 

Eseme võimalik ohtlikkus patsiendile (risk) määrab selle dekontamineerimise põhjalikkuse 
taseme. 

 
Dekontamineeritud seadmete ja vahendite kasutamisel ei tohi esineda patsiendi ega personali 
nakatumise riski.  Täpse dekontamineerimismeetodi määravad mitmed tegurid, nt eseme 
materjali tüüp, mikroorganismide arv ja liik  jt. 

 
1.3  Riskide liigitus  
 

Riski tase Näited            Vajalikud abinõud 
_____________ ___________________________________________________________________  

_________________________ 
 

Madal  Keskkond:           Puhastamine, 
   põrand, seinad, kraanikausid, WC potid  jne    kuivatamine 
Esemed, mis on kontaktis terve nahaga: 
   stetoskoop, vererõhuaparaat, telefon, vee- 
   kraanid, sööginõud, uksekäepidemed  jne 
(nimetatakse ka "mittekriitilised esemed") 

 
Keskmine Seadmed, mis ei läbista nahka ega keha steriilseid  Puhastamine, siis 

kudesid, aga puutuvad kokku limaskestadega või   desinfitseerimine 
vigastatud nahaga  ning võimalikult patogeenidega   ja kuivatamine 
saastatud esemetega: 
   hingamisseadmed, endoskoobid, vaginaalsed 
   instrumendid, kraadiklaasid  jne 
Esemed, mida kasutatakse granulotsütaarse- 
puudulikkusega patsiendil 
(nimetatakse ka "poolkriitilised esemed") 

 
Kõrge  Esemed, mis läbistavad steriilseid kudesid, k.a   Puhastamine, siis 

kehaõõned ja veresoonestik:        desinfitseerimine 
   kirurgilised instrumendid, emakasisesed     ja steriliseerimine 
   vahendid, veresoonte kanüülid  jne 
(nimetatakse ka "kriitilised esemed") 

 
Personali käed on üks peamisi haiglanakkuste ülekande teid.  Erilist tähelepanu pöörata käte 
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pesemisele ja desinfitseerimisele enne ja pärast iga tegevust.  Kuna aga käte dekontamineerimine 
on pidev toiming  ja risk sõltub spetsiifilisest tegevusest, siis sellele ei määrata riski tase 
käesolevas skeemis. 

2.  PUHASTAMINE 
 

Põhjalik puhastamine ja kuivatamine eemaldab pinnalt enamiku mikroorganisme,  samuti rasvad  
ja valgud, mis võivad rikkuda desinfektandi toimet.  Puhastamine peab eelnema desinfektsioonile 
ja sterilisatsioonile. 

 
Puhastamisel kasutatakse tavaliselt vett, mehaanilist mõju  ja detergenti. 

 
Puhastada võib käsitsi või mehaaniliselt (nt kasutades ultrahelipuhastajaid, mis võivad kohati 
osutuda efektiivsemaks). 

 
Puhastatud esemetele jääb alles teatud hulk mikroobe, mis soodsates tingimustes hakkavad 
paljunema 

 

2.1  Instrumentide puhastamine  
 

vt "Steriliseerimine" 
 

2.2  Keskkonna puhastamine  
 

Koristamine on haigla hügieenis ja haiglanakkuste tõkestamisel tähtis.  Koristamise eesmärk on 
eemaldada tolm ja muu mustus koos nakkusetekitajatega. 

 

2.2.1  Haiglakoristuse nõuded: 
 

- Haigla ruumid jaotatakse põhiliselt kolme puhastusastmesse (vt lisa B).  Selle alusel 
määratakse ruumide koristasmispõhimõtted. 

- Igas osakonnas peaksid olema koristustabelid, millel on ruumi nimetus, koristamise kellaaeg, 
ruumi sisustus puhastamise järjekorras, koristamise sagedus  ning vahend, millega 
puhastatakse. 

- Koristuse ajakava sobitatakse haigla tööre_iimiga.  Kohe koristusjärgselt on õhus hulgaliselt 
mikroobe;  sellepärast koristatakse palatit pärast puhtaid protseduure   (nt  haava hooldus). 

- Koristustöid tehakse kaitsekinnastega ja  haiglas ette nähtud riietuses. 
- Koristustöös järgitakse aseptilist töötamise järjestust:  tööd alustatakse vähem saastunud 

kohtadest ja minnakse järk-järgult edasi kõrgema saasteastmega kohtadele. 
- Koristamisel kasutatakse niisket ja märga meetodit, kus niiskuse abil seotakse õhku tõusvad 
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tolmukübemed ja mustus eemaldatakse paremini. 
- Koristusvahendite puhul on oluline, et need oleksid kergesti puhastatavad ja kannataksid 

pesemist kõrgel temperatuuril. 
- Koristatakse üldiselt nõrga leeliselise või neutraalse puhastusainega. 

Põrandaid, pindasid, kraanikausse ja WC potte peaks puhastama sooja vee ja detergendiga. 
Pidev desinfektandi kasutamine ei ole vajalik. 
Rooste ja katlakivi eemaldamiseks kasutatakse vajaduse korral happelist ainet. 
Niisugustes kohtades nagu operatsiooni-, sidumis- ja protseduuritoad, intensiivravi-palatid, 
köögid jne  kasutatakse desinfitseeriva toimega puhastusainet. 

 

2.2.2  Soovitused koristuskäru komplekteerimiseks ja kasutamiseks: 
 

- Doseerimisvahendid puhastus- ja desinfitseerivatele ainetele.  Töölahused valmistatakse 
selleks ettenähtud ruumides, kasutades kindaid. 

- Puhtad mopid, ämber vee- ja puhastusainega  ning ämber või kilekott mustade moppide 
jaoks.  Ämbris olev vesi peab jääma puhtaks. 
Kasutusel olnud moppi kasutatakse uuesti peale pesumasinas pesemist.   

- Erinevate suurustega harjad raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. 
- WC paberid, paberkäterätikud, kilekotid  jne. 
- Soovitatud erineva värviga ämbri/tolmulapi süsteem: 

  ° roheline - toolide, laudade, aknalaudade, seinte, telefonide, laualampide, öö-kappide, 
voodiäärte jms  (k.a kogu kontorisustuse) puhastamiseks 

  ° sinine - prügikotihoidjate, paberkorvide jm sellise puhastamiseks 
  ° kollane - kahhelkiviseinte, kraanikausside, dušialuste, vannide jm sellise puhastamiseks 
  ° punane - WC pottide, pissuaaride väliskülgede ja prill-laudade puhastamiseks;  ka 

muud pinnad, mis on määrdunud või kokkupuutes fekaalidega; 
WC pottide ja pissuaaride sisemised pinnad niisutada puhastusvedelikuga ning hõõruda WC 
pottide puhastamiseks ettenähtud harjaga. 

- Palati koristamise ajal jäetakse käru koridori ning palati uks on suletud. 
Koristamisel alustatakse patsiendi lähedal olevate esemete ja voodi puhastamisega.  Kõige 
lõpuks puhastatakse põrand. 

 

2.2.3  Vahekoristamine: 
 

Vahekoristuse all mõistetakse saastunud pindade puhastamist  patsientidele tehtavate 
protseduuride vahepeal  neil juhtudel, kui tavalisest (kord päevas) koristusest ei piisa. 

 
Vahekoristust tehakse ruumides, kus on toimunud invasiivsed protseduurid, millega kaasneb 
pindade saastumine (operatsioonitoad, sünnistustoad, dialüüsiruumid, angiograafiakabinet, 
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sidumis- ja protseduuritoad  ning vajaduse korral ka teised ruumid). 
 
 
2.2.4  Üksikud juhud 
 

Pinna määrdumisel (nt vere, röga, teiste eritistega) palatites, koridorides  jne puhastatakse pind 
kohe.  Esmaselt kaetakse absorbeerivate paberirätikutega  vältimaks vedeliku laiali jooksmist.  
Kinnastatud käega eemaldatakse paberrätiku(te)ga suurem hulk määrivat materjali, mis pärast 
kõrvaldatakse korrektsesse jäätmekotti (vt osa 5 "Jäätmed" peatüki lõpus) või roe puhul 
kanalisatsiooni.  Edasi pestakse pind vee ja detergendiga ning desinfitseeritakse. 

 
NB!  Klaasikildude kahtlusel (nt katseklaasi purunemisel) ei tohi puhastamise juures kasutada 
ühekordselt kasutatavaid kindaid, sest need ei kaitse torkavate esemete eest.  Killud nopitakse 
hoolikalt, kasutades paksu puhastuskinnast või pühitakse torkamis-kindla vahendiga, ja 
kõrvaldatakse teravate/torkavate jäätmete anumasse.   
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3.  DESINFITSEERIMINE 
 

Desinfektsioon saavutatakse kas termiliste või keemiliste protseduuridega.  Kui vähegi võimalik, 
eelistatakse termilist desinfitseerimist.  See on lihtsam kasutada kui keemilised protseduurid, ei 
jäta jääke, on kergemini kontrollitav  ega ole toksiline. 

 
Orgaaniline materjal (seerum, veri, mäda, fekaalid) rikub mõlema meetodi anti-mikroobset 
efektiivsust.  Mida suurem on mikroobide arv, seda pikemat desinfektsiooni-aega vajab ese.  
Seega on põhjalik puhastamine enne desinfitseerimist äärmiselt tähtis. 

 

3.1  Instrumentide desinfitseerimine  
 

Vt  "Sterilisatsioon" 4.1 ja 4.3 
 

3.2  Pindade desinfitseerimine  
 

Kui ei ole võimalik eset vedelikku kasta, saab pinda pühkida desinfektandiga hästi- immutatud 
puhta lapiga,  siis loputada ja kuivatada.  Eelnevalt puhastatud pinnal on alkohol kiiresti toimiv ja 
bakteritsiidne  ning ei vaja loputamist.  Detergendiga koos on alkohol efektiivsem, sest see väldib 
mikroorganismide kleepumist pinnal olevale orgaanilisele ainele. 

 
Vt ka "Keskkonna puhastamine" eelmistel lehekülgedel. 

 

3.3  Deskambrid 
 

Enamikus haiglates on sellised kambrid desinfektsiooni ja desinsektsiooni läbiviimiseks.  Neid 
kasutatakse peamiselt madratsite lõppdesinfektsiooniks  ja täidega riiete desinsektsiooniks. 

 
Kui haiglal puudub deskamber, siis peavad madratsid olema sellisest materjalist, mida on 
võimalik põhjalikult puhastada (nt plastikuga kaetud). 

 
Deskambrite puudumisel saab vajaduse korral patsiendi pesu pesta haigla pesumasinas  ja tema 
välisriideid töödelda insektitsiidiga ning säilitada kinnises kilekotis. 
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4.  STERILISEERIMINE 
 

Igal haiglal ei pea olema oma sterilisatsiooniosakond.  Näiteks haiglal, millel puuduvad 
kirurgilised osakonnad, võiks olla otstarbekam kasutada ainult ühekordselt kasutatavaid 
instrumente.  Sel juhul aga ei tohi neid instrumente püüda desinfitseerida ja uuesti kasutada. 

 
Samuti võib mõnel haiglal olla mõttekam saata oma esemed steriliseerimiseks teise asutusse.  Sel 
juhul tuleb selle asutusega sõlmida leping, milles on täielikult ja täpselt kirjeldatud mõlema 
asutuse kohustused ja vastutus  (nt desinfitseerimisprotseduuri etappide jaotus asutuste vahel). 

 
Kui haigla ei ole võimeline steriliseerimist teostama vastavalt järgmistele soovitustele, tulekski 
valida üks eeltoodud sterilisatsiooni korraldustest. 

  
Sterilisatsioon saavutatakse peamiselt järgmiste meetoditega: 
·  autoklaavimine rõhu all veeauruga 
·  kuiv kuumus 
·  madala temperatuuriga formaldehüüd 
·  etüleenoksiidgaas 
·  madala temperatuuriga plasma 

 
Eelistatakse tsentraalset sterilisatsiooniosakonda.  Igal juhul tuleb keelata kliinilistes osakondades 
väiksed etüleenoksiid- steriliseerimisaparaadid. 

 
Tsentraalsterilisatsiooni osakonnas peab olema distantseeritud dekontamineerimise, pakkimise, 
steriliseerimise  ja ladustamise ruumid või ruumiosad  nii, et instrumendid liiguksid ühest kohast 
teise taassaastumise võimaluseta, s.t liikumisteed ei tohi ristuda. 

 
Kõikide sterilisatsiooni meetodite puhul on vaja instrumente enne steriliseerimist põhjalikult 
puhastada ja desinfitseerida. 

 
Instrumentide steriliseerimise protsessid: 
·  leotamine ja eeldesinfektsioon osakonnas 
·  transport sterilisatsiooniosakonda 
·  puhastamine ja desinfektsioon tsentraalsterilisatsiooni osakonnas 
·  kuivatus 
·  komplekteerimine ja instrumentide erihooldus (õlitamine) 
·  kontroll 
·  pakkematerjalide valik ja pakendamine 
·  steriliseerimine 
·  steriilsuse kontroll 
·  transport osakonda ja säilitamine 
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4.1  Eeldesinfektsioon ja puhastamine osakonnas 
 

Instrumendid tuleb pesta ja desinfitseerida võimalikult vahetult pärast tarvitamist.  Mustust (eriti 
verd) ei tohi lasta instrumentide külge kuivada, et mitte täiendavalt raskendada desinfektsiooni ja 
pesu. 

 
Operatsioonide ja arstlike manipulatsioonide puhul kasutatakse korrosiooni põhjustavaid 
ravimeid ja söövitavaid aineid (nt hõbenitraat, joodipreparaadid, albotüül, elavhõbeda-ühendid); 
 nende preparaatide jäägid tuleb võimalikult kiiresti eemaldada. 

 
Instrumente ei tohi mingil juhul jätta füsioloogilisse keedusoolalahusesse, kuna pikemaajaline 
kontakt soodustab roostetamist. 

 
Desinfitseeriv lahus peab katma instrumentaariumi pinnad ja õõned täielikult.  Instrumendi lukud 
tuleb lahti teha ning mitmest osast koosnevad esemed asetada lahusesse ainult lahtivõetult. 

 
Spetsiaalsetel instrumentidel on erinõuded;  tuleb hoolikalt järgida tootja juhiseid.   
Üldised juhised on järgmised: 

 
Mikrokirurgilised instrumendid tuleb enne eritöötlusse andmist asetada vastavasse 
hoideseadeldisse. 

 
Dentaalinstrumentaariumi külge jäänud stomatoloogilised materjalid (nt täidis-materjalid) 
tuleb kohe eemaldada, kuna esineb kõvastumis- ja/või korrosioonioht. 
Roteeruvad dentaalinstrumendid (nagu puurid, freesid jms)  teistest eraldada ja asetada 
ettenähtud mahutitesse.  Puhastada eraldi. 

 
Mootoritega süsteemid tuleb pärast kasutamist võimaluse piires tootja juhiste järgi lahti võtta. 
Üksikosade pinnad tuleb ebemevaba lapiga üle pühkida või pihustada neile 
desinfektsioonivahendit, et vältida paakumist ja koorikuid.  Lapp olgu immutatud 
desinfektsiooni- ja puhastusvahendiga. 
Lihtsamaid tööriistu tuleb puhastada nagu kirurgilisi instrumente. 
Jahutusvedelike ja pihustite voolikud tuleb kohe pärast kasutamist loputada veega ja testida 
nende hermeetilisust. 

 
Jäigad endoskoobid tuleb enne pesemist tootja juhiste järgi lahti võtta ning  optilised süsteemid 
paigutada erimahutitesse. 

 
Painduvad endoskoobid (sisseviidav osa) tuleb pärast kasutamist ebemevaba lapiga üle 
pühkida.  Lapp immutada desinfektsioonivahendiga, mis sisaldab puhastavaid komponente. 
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Koorikute ja ummistuste vältimiseks loputada aspiratsiooni- ja lisakanalid sama lahusega  ja 
puhastada sellele instrumendile mõeldud harjadega. 
Enne järgnevat puhastamist tuleb kontrollida veepidavust.  See võimaldab õigeaegselt avastada 
perforatsioone ja lekkeid. 
Kahjustatud endoskoop tuleb kohe koos vea kirjeldusega saata tootjale. 
Endoskoopide pesu ja desinfektsioon peab toimuma eelkõige spetsiaalsetes pesu-masinates. 

 
Elastsed instrumendid ja hingamissüsteemid tuleb lahti võtta, et võimaldada põhjalikku 
puhastamist.  Lahti võtmisel ning desinfitseerimisel lähtuda tootja kasutus-juhenditest.  Tegutseda 
ettevaatlikult, et kaitsta õrnu osi mehaaniliste vigastuste eest. 
Absorberist eemaldada lubi. 

 

4.2  Transport sterilisatsiooniosakonda 
 

Transport toimub kaanega suletud plastkastides, avatud transpordikärus. 
 

Mustad instrumendid viiakse tsentraalsterilisatsiooni dekontamineerimise ruumi või  ruumist 
selleks eraldatud piirkonda, seejuures ei tohi läbida tsentraalsterilisatsiooni pakkimise, 
steriliseerimise  ega ladustamise ruume või piirkondi. 

 

4.3  Puhastamine ja desinfektsioon tsentraalsterilisatsiooni osakonnas 
 

Puhastamine ja desinfektsioon tehakse kas käsitsi  või pesumasinaga.  Olenevalt esemete 
omadustest  võib kasutada niisket kuumust, keemilisi vahendeid  või kuiva kuumust. 

 
4.3.1  Mehaaniline desinfektsioon ja pesu: 
 
m Käsitsipesuks asetada instrumendid pesulahusesse, millel on desinfitseeriv toime.  Lahuse 

valmistamisel juhinduda tootja ettekirjutustest kontsentratsiooni, temperatuuri  ja toimeaja 
kohta. 
Desinfektsiooni- ja puhastuslahused valmistada vastavalt desinfitseerimis- ja puhastusaine 
juhendile.  Kui kehtimistähtaeg on pikem kui üks päev, märgistada lahustamise kuupäev ja 
kasutamise lõpu tähtaeg; märgistamata lahused valada välja päeva lõpul.  Korduvkasutamisel 
võivad tekkida järgmised probleemid: 
 - desinfitseeriva toime vähenemine lisanduva mustuse tõttu; 
 - korrosioonioht aurustumisest tingitud kontsentreerumisest;    
 - korrosioonioht mustuse lisandumisest. 
Kui kasutatakse pulbrilisi aineid, tuleb pulber eelnevalt vees lahustada, alles seejärel asetada 
instrumendid lahusesse.  Mittelahustunud partiklid võivad põhjustada instrumentidel 
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värvimuutusi ja valendike ummistust. 
 
m Väikese valendikuga (voolikud, kanüülid) ja õõnsusi sisaldavad instrumendid on eriti raskesti 

puhastatavad.  Seetõttu tuleb soodustada sisepindade kokkupuudet lahusega, et tagada 
nende kanali läbitavus. 
Pärast keemilist desinfektsiooni ja pesu tuleb instrumendid loputada rohke puhta  voolava 
veega.  Vastavalt vajadusele võib sel ajal eemaldada kleepunud mustusjääke (mitte 
kasutada metallharju ega küürimisvahendeid).  Veeplekkide vältimiseks on soovitav viimane 
loputus teha demineraliseeritud veega.  Seejärel tuleb instrumendid kohe kuivatada, 
soovitavalt kuivatuskapis või võimaluse korral suruõhuga,  0,5 bar. 

 
m Tehismaterjalist ja kummist elastsetele instrumentidele tekivad kokkupuutel veega valged 

plekid,  mis on kergesti eemaldatavad üksnes kuivatamisega. 
Materjale, mida ei saa steriliseerida, peab keemiliselt desinfitseerima, siis põhjalikult 
loputama steriilse demineraliseeritud veega.   
Kui kuivatamiseks kasutatakse suruõhku, peab see olema steriilselt filtreeritud. 

 
m Mikrokirurgilisi instrumente pestakse käsitsi, kuna nad on mehaaniliselt kergesti vigastatavad. 

 Kuid ka käsitsi pesemisel võib instrumente rikkuda, näiteks kuivanud vere kõrvaldamisel.  
Peamised vigastamise põhjused on: 
 - metallharjad 
 - küürimisvahendid 
 - liiga jõuline käsitsemine 
 - pillamine, loopimine 
Soovitav on kasutada ebemevabu pehmeid rätte, tehismaterjalidest harju ja 
pesemispüstoleid.  Kuivatamine suruõhupüstoliga on eriti säästev ja mõjuv ning seega 
eelistatud muude kuivatusmeetodite ees. 

 
m Stomatoloogilisi instrumente puhastatakse üldjuhul nagu kirurgilisi instrumente.  Eritöötlust 

vajavate instrumentide puhul tuleb silmas pidada alljärgnevat: 
  - Käepidemeid, vinklitükke  ning turbiine ei panda vanni.  Neid puhastatakse väliselt 

vastavate desinfektsioonivahenditega pihustades või nühkides.  Sisemiseks pesuks ja 
hooldamiseks tuleb kasutada tootja soovitatud  vahendeid ja meetodikat. 

  - Roteeruvaid instrumente tohib materjalist lähtuvalt hoida ainult spetsiaalsetes 
desinfektsiooni- ja pesulahustes.  Et instrumendid ei roostetaks, tuleb nad pärast 
lühiajalist loputamist kohe kuivatada ja töödelda sterilisatsioonikindla 
korrosioonivastase vahendiga. 
Keraamiliste ja tehismaterjalist lihvimiskehade puhul tuleb eelnevalt veenduda, kas 
kasutusel olev desinfektsiooni- ja pesuvahend on neile sobiv. 
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  - Juurekanali instrumentaarium on mehaaniliselt kergesti vigastatav ja nõuab seega eraldi 
puhastamist.  Aluselises lahuses võivad juurekanali instrumentide käepidemed osaliselt 
kaotada oma värvikoodi. 

 
m Mootorite üksikosad tuleb väljast puhastada desinfektsiooni- ja pesuvahendiga immutatud 

lapiga.  Abivahendina võib kasutada pehmeid harju.  Pihustatava desinfektsioonivahendi 
kasutamisel tuleb pinnad lapiga üle pühkida.  Mingil juhul ei tohi mootori osi panna lahusesse 
või vette.  Eksikombel sissesattunud vedelik tuleb kohe eemaldada (hoides ava allapoole).  
Lihtsamaid tööriistu puhastatakse nagu kirurgilisi instrumente. 

 
m Jäikadel endoskoopidel on halvasti puhastatavad valendikud ja kanalid.  Hoolikaks 

puhastamiseks tuleb: 
 - eemaldada tihendid 
 - avada kraanid 
 - endoskoobid vastavalt juhendile lahti võtta. 
Lahusesse asetamisel endoskoopi liigutada ja hoida nurga all, et soodustada õhumullide 
eraldumist valendikust ja parandada pindade kontakti lahusega.  Täiendaval mehaanilisel 
töötlemisel ei tohi kasutada metallharju ega küürimisvahendeid.  Lubatud on tupferid, 
pesemispüstolid ja naturaal- või tehisharjad. 
Klaaspindade määrdumist, mis pole kõrvaldatav alkoholi kastetud ebemevaba vahendiga, 
püüda eemaldada mõne neutraalse vahendiga (käte puhastusvahend). 

 
m Fiiberendoskoopidelt eemaldada ventiilid ja katted. Ainult nii saab korralikult pesta ja 

loputada kanaleid.  Pesemiseks asetada endoskoop vastava lahusega vanni ja nühkida 
hoolikalt välispinda. 
Kanalid puhastada süsteemi juurde kuuluva harjaga ja loputada pesulahusega.  Mõned 
tootjad pakuvad selleks otstarbeks käsipumpa. Distaalset osa (optika) puhastada eriti 
hoolikalt.  Seejärel loputada rohke veega ja asetada desinfektsiooni-vahendiga täidetud 
vanni.  Täita kanalid. 
Pidada kinni toimeajast ja kontsentratsioonist. 
Pärast keemilist desinfektsiooni põhjalikult loputada.  Loputusvee täiendav steriil-filtratsioon 
hoiab ära ebasoovitava rekontaminatsiooni.  Endoskoop kuivatada rätiga.  Kanalite süsteem 
kuivatatakse kas käsipumba, valgusallika ja aspiraatori  või suruõhuga (maks  0,5 bar).  
Filtreeritud suruõhu kasutamine väldib rekontaminatsiooni. 

 
m Kinnise valendikuga elastsest materjalist tarvikud (balloonid, hingamismaskid) puhastada ja 

desinfitseerida suletuna, et vältida vedelike sattumist instrumentidesse. 
Hingamisaparaatide membraanide kahjustamise vältimiseks ei tohi kuivatamisel kasutada 
suruõhku. 
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4.3.2  Masinpesu ja -desinfektsioon: 
 

Masinpesu võimaldab desinfektsiooni, pesemist, loputamist  ja kuivatamist teha ühtses 
programmis.  Desinfektsioon on kas termokeemiline või termiline. 

 
Masinpesusse suunatakse instrumendid reeglina kuivmenetluse järgselt.  Juhul, kui instrumente on 
eelnevalt töödeldud märgmenetluses, tuleb jälgida, et kasutatud desinfektsioonivahend oleks 
mittevahutav või täiesti välja loputatud, kuna vaht mõjutab tulemust oluliselt.  Ekstreemselt 
määrdunud instrumente  (kuivanud veri, sekreedid, täidismaterjalide jäägid)  tuleks eelnevalt 
töödelda ultraheli- või leotusvannis.  Kasutatava vee temperatuur ei tohi ületada 45o C, sest 
kõrgemad temperatuurid tekitavad valgu koagulatsiooni.  
Desinfektsiooni- ja pesuvahendite kasutamisel järgida täpselt tootja kasutamisõpetust (toimeaeg, 
kontsentratsioon, temperatuur).  Ainult õige doseerimine garanteerib laitmatu desinfektsiooni- ja 
pesutulemuse ning ei ole materjalide suhtes kahjustava toimega.  Just aluseliste pesuvahendite 
aladoseerimine (vale kokkuhoid!) põhjustab lohkkorrosiooni.  (See on välditav pH väärtusel üle 
10,5.)  Happeliste pesuvahendite puhul võivad korrosiooni tekitada vees sisalduvad kloriidid.  
Kasutada demineraliseeritud vett. 

 
Masinpesu korral pidada silmas: 
  - liigendiga instrumendid avada, sest suletuna pole efekt garanteeritud; 
  - pesemisaluseid mitte üle koormata, et kõik instrumendid oleksid hästi loputatavad; 
  - pikkade või kitsaste valendikega instrumendid  (voolikud, kanüülid, hingamis-   süsteemid) 

voolutada ka seestpoolt, asetades vastavale raamalusele voolikute    pesuks; 
  - instrumendid paigutada nii, et nad üksteist ei vigastaks; 
  - suurepinnalised instrumendid ei tohi takistada teiste instrumentide pesu; 
  - värvitud alumiiniumosad võivad enamike pesuvahendite puhul minetada oma    värvi ja 

seega kaotada koodfunktsiooni. 
Pesemisjäägid korralikult maha loputada -- vastasel korral on võimalik plekkide, värvimuutuste 
teke.  Lõplikuks loputuseks on eelistatud temperatuur 70 - 95o C. 
Kui loputusvee kvaliteet ei ole rahuldav, kasutada korrosiooni vältimiseks vee temperatuuri 70 - 

75o C.   Demineraliseeritud vee kasutamine lõplikul loputamisel hoiab ära plekkide, 
värvimuutuste  ja korrosiooni tekke.  Temperatuuripiiranguid ei ole. 
Kui pesumasinal pole kuivatusprogrammi, tuleb instrumendid pärast loputamist välja võtta ja 
kohe kuivatada, soovitavalt kuumaõhu kuivatuskapis temp 70°C. 

 
 
m Mikrokirurgilisi instrumente võib pesta masinas, fikseerituna vastavatesse hoide-

seadeldistesse. 
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m Dentaalinstrumente pesta pesumasinas nagu kirurgilisi instrumente.  Silmas tuleb pidada: 
  - sondid ja muud tundlikud instrumendid peavad olema spetsiaalsetes hoide-seadeldistes; 
  - roteeruvad instrumendid  (nt puurid, freesid, lihvimiskettad)  sobivad masinpesuks ainult 

teatud tingimustel -- eelistatum on ultrahelipesu; 
  - käepidemeid ja vinkliosi võib pesta masinas, kui tootja seda ei keela.   

Nõutavad on abivahendid fikseerimiseks.  Vahetult pärast programmi lõppu eemaldada 
jääkniiskus spetsiaalse suruõhu püstoliga; 

  - suupeeglid võivad pärast masinpesu tuhmuda ja on seetõttu lühema elueaga. 
 

m Mootorite osi masinas ei pesta ega desinfitseerita! 

 

m Jäigad endoskoobid tuleb masinpesuks osadeks võtta, eemaldada tihendid  ja avada klapid. 
 Masinas tohib pesta ainult neid osi  (nt optika),  mida lubab tootja.  Kahjustuste vältimiseks 
peavad detailid olema pesemise ajal kindlalt fikseeritud. 

 

m Fiiberendoskoope tohib pesta ainult spetsiaalsetes pesumasinates.  Pealegi kahjustab  
enamik aluselisi pesuvahendeid endoskoope.  Tuleb täpselt järgida tootja juhiseid. 

 

m Kinnise valendikuga elastsest materjalist tarvikuid (balloonid, hingamismaskid) puhastada ja 
desinfitseerida suletuna, et vältida neisse vedeliku sattumist.  Maskidest õhku veidi välja lasta, 
ava sulgeda. 

Madala temperatuuritaluvusega elastsest materjalist (nt PVC) instrumente tohib 
desinfitseerida, pesta  ja kuivatada temperatuuril ≤65oC.  Desinfitseerivate ainete puhul 
tuleb järgida tootja juhiseid. 
Kummist materjalide korral võivad pesuvahendite jäägid põhjustada sterilisatsiooni 
käigus pöördumatuid kahjustusi.  Nende pind depolümeriseerub  ja muutub 
kleepuvaks.  Latekskihid eralduvad põiekestena. 
Eriti ohustatud on puudulikult loputatud hingamissüsteemide osad.  Need peavad olema 
ka täielikult kuivad, kuna juba niiskuse jäägid võivad põhjustada funktsioonihäireid. 
Elastseid instrumente ei tohi kuivatada temperatuuril üle 95o C, sest kõrgemad 
temperatuurid lühendavad märkimisväärselt nende eluiga.  Narkoosiaparaatide osade 
puhastamisel juhinduda tootja õpetusest. 

 
 
4.3.3  Töötlus ultraheliga: 
 

Ultraheli on mõeldud roostevabast terasest ja mehaaniliselt tundlike instrumentide (mikrokirurgia, 
stomatoloogia) töötlemiseks.  Ultraheli on tõhus kleepunud mustuse ja koorikute eemaldamisel. 
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Et ultraheli toimet optimaalselt kasutada, tuleb meeles pidada: 
 - vann täita vastava märgini 
 - veele lisada sobiv pesu- ja/või desinfektsioonivahend 
 - temperatuur üle 40o C soodustab gaaside eraldumist ja seega suurendab pesemise 

efektiivsust 
 - kasutada sobivat pesuvahendit nõuetekohaselt, siis ei teki ka kõrgemal temperatuuril valgu 

koaguleerumist 
 - jälgida desinfektsiooni- ja pesuvahendite kontsentratsiooni ja temperatuuri 
 - instrumendid katta lahusega täielikult, lahusest väljaulatuvad instrumendid ei puhastu 
 - käärid jm liigendinstrumendid avada 
 - instrumendid asetada korvalustele, mis ei pärsi ultraheli toimet 
 - suurepinnalised instrumendid paigutada kas vertikaalselt või teiste instrumentide peale 

selliselt, et ei tekiks "helita" tsoone 
 - lahust korrapäraselt uuendada, sest liiga palju mustust ultrahelivannis vähendab pesevat 

toimet ja soodustab korrosiooni  (kriteeriumiks on silmaga nähtav mustus) 
 - töötlemistsükkel sagedusel 35kHz  kolme minuti jooksul on piisav 
 - samaaegsel desinfektsioonil ja pesemisel jälgida komponentide sobivust, nende 

kontsentratsioone ja toimeaega. 
 

Pärast ultrahelitöötlust instrumendid käsitsi või masinas korralikult loputada.  Kasutada vähemalt 
joogivee kvaliteediga vett.  Ideaalne on demineraliseeritud vesi (väldib veeplekke).  Lõpuks 
instrumendid korralikult kuivatada. 

 
m Mikroinstrumente töödelda spetsiaalsetes hoidlates. 

 
m Stomatoloogiliste instrumentide töötlemisel hoiduda happeliste tsemendieemaldajate 

lisamisest, sest need on agressiivsed.  Käepidemeid, vinkelosi  ja turbiine ultraheliga ei 
töödelda.  Roteeruvate instrumentide puhul kasutada sobivaid pesu- ja 
desinfektsioonivahendeid.  Enne ultrahelitöötlust asetada instrumendid selleks mõeldud 
hoidlatesse, et vältida instrumentide vastastikust kontaktkahjustust.  Pärast lühiajalist 
loputamist ja kohest kuivatamist töödelda roteeruvad instrumendid sterilisatsioonikindla 
korrosioonivastase vahendiga.  Suupeeglid võivad ultrahelis kahjustuda. 

 
m Mootorsüsteemide komponente (v.a lihtsamad tööriistad) ei tohi ultrahelivannis pesta. 

4.4  Kuivatus  
 

Kuivatuskappides kuivatatakse:  voolikud, torud, kateetrid;  pudelid;  kanüülid. 
 

Suruõhupüstoliga kuivatatakse voolikud, torud, kateetrid. 
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Käsitsi kuivatatakse  instrumendid, neerukausid, lahuste nõud.  Kasutada ainult pehmet 
ebemevaba tekstiili. 

 
Pesumasina kuivatustsükkel ei ole piisav. 

 
 
4.5  Komplekteerimine ja erihooldus  
 

Pärast iga pesu peavad instrumendid olema makroskoopiliselt puhtad, s.t  ilma nähtavate 
valgujääkideta ja muu määrdumiseta.  Liikuvate osadega kirurgilised instrumendid peavad enne 
komplekteerimist olema jahutatud, et vältida hõõrdumist, mis soodustaks korrosiooni teket. 

 
Atraumaatiliste hammastega instrumente tuleb eriti põhjalikult kontrollida, vajaduse korral 
teostada käsitsi järelpesu. 

 
Liigendite ja sulguritega instrumente (kääre, klemme jne) õlitada parafiiniõli alusel valmistatud 
vahenditega.  Parafiiniõli peab vastama kehtivale farmakopöale.  Hambalukustus sterilisatsiooni 
ajaks viia kõige nõrgemasse astmesse. 

 
m Dentaalinstrumente hooldatakse sarnaselt kirurgilistele instrumentidele v.a turbiinid ja 

roteeruvad instrumendid. 
  - Käepidemeid, vinkelosi  ja turbiine hooldatakse nende keerulise siseehituse tõttu 

vastavalt tootja instruktsioonidele spetsiaalsete vahenditega. 
  - Kõik roteeruvad dentaalinstrumendid (puurid, freesid) kohe pärast kuivatamist 

töödelda steriliseerimiskindla korrosioonivastase vahendiga. 
 
m Mootorsüsteemide hooldamisel järgida tootja soovitusi.  Suruõhumootoreid töödelda mõne 

tilga spetsiaalõliga.  Õli paremaks jaotumiseks lasta mootoril mõned sekundid suruõhu all 
töötada. 

 
m Jäikade endoskoopide puhul hooldusvahendeid ei kasutata kuna need võivad põhjustada 

häireid optikas või voolu juhtivates osades. 
 
m Fiiberendoskoopide puhul vajavad hooldust ainult ventiilid, mida  töödelda enne korpustesse 

asetamist silikoonõliga.  Pihustatavat hooldusvahendit ei ole lubatud kasutada, sest pihustist 
väljuv survegaas kahjustab endoskoopi.   
Libisemisvahendina kasutatakse ainult silikoonõli või rasvavabu geele;  vaseliin ja parafiini 
sisaldavad vahendid kahjustavad kummidetaile, põhjustades kummist osade paisumist ja 
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pehmenemist. 
 
m Elastsete instrumentide ja hingamissüsteemide puhul vältida hooldusvahendite kasutamist 

enne sterilisatsiooni.  Silikoonkautšukist elastseid instrumente ei tohi töödelda silikoonõliga, 
kuna nad selle tagajärjel paisuvad ja muutuvad töökõlbmatuks.  Kummi- ja 
lateksinstrumendid ei tohi kokku puutuda parafiini sisaldavate vahenditega, vältimaks nende 
paisumist.  Järgida tootja erisoovitusi. 

 
Instrumendid ja tarvikud, mis on pesemiseks ja desinfektsiooniks osadeks lahti võetud, tuleb 
uuesti kokku panna. 

 
 
4.6  Kontroll 
 

Kontrollimine on steriliseerimisprotsessis olulise tähtsusega -- selle käigus otsustatakse, kas 
instrumendid ja tarvikud on kasutamiskõlblikud. 

 
Eriti tundlikke ja peeni instrumente tuleks kontrollida luubi all. 

 
Plekilised, värvimuutustega ja korrosiooniga instrumendid vajavad spetsiaalset töötlust;  need 
tuleb pärast desinfitseerimist välja sorteerida.  Laitmatus korras instrumendid ei tohiks kokku 
puutuda kahjustatutega. 

 
Plekid instrumentidel on töötluse käigus tehtud vigade tagajärg;  põhjused võivad olla: 
- ebapiisav masin- või käsitsipesu 
- sobimatud pesu-, desinfektsiooni-  ja hooldusvahendid 
- doseerimisettekirjutuste eiramine 
- veemõjutused võõrioonide (nt raud-, silikaat-) näol 
- sterilisatsiooni auru mittevastavus standardile (vt lisa K) 
- ravimite, markerite, keemiliste indikaatorite jäägid 
- vale metoodika (uute instrumentide mitteküllaldane pesu enne sterilisatsiooni). 

 
Juba nimetatud põhjustest nähtub, kui kompleksne ja raske on käsitletud probleemistik.  
Põhjuste otsingul on vajalik koostöö kompetentsete firmadega, kellel on selleks vastavad 
laboratooriumid. 

 
Püsivate muutuste vältimiseks tuleb pindmiste kahjustustega instrumendid allutada eritöötlusele.  
Töötlemismetoodika sõltub kahjustuste olemusest.  Korrosiooni eemaldamiseks ei tohi kasutada 
metallharja ega metallšvammi.  Üksikasjalikumad juhised on sterilisatsiooni osa lõpus. 
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Kõikide instrumentide (kääride, klemmide) funktsioone tuleb testida.  Kahjustatud instrumendid 
tuleb välja vahetada ja parandusse saata. 

 
m Mootorid ja nende lisad kontrollitakse järgmiselt:  suruõhuga töötavatel masinatel testida 

süsteemi hermeetilisust;  elektroodide pinnad peavad olema koorikuteta, vajadusel puhastada 
peene smirgliga.  Rakendada ettevaatusabinõusid transpordil tekkivate võimalike kahjustuste 
vältimiseks. 

 
m Jäikade endoskoopide optilisi süsteeme puhastatakse ettevaatlikult alkoholiga immutatud 

tampooniga.  Et vältida juhuslikke vigastusi, kasutatakse puidust või tehismaterjalist vatipulki; 
 metall ei sobi.  Kui sellest ei piisa mustuse eemaldamiseks, tuleks osa saata tootjale 
kontrollimiseks.   

 
m Fiiberendoskoopide optika puhastamisel kehtivad samad reeglid  mis jäikade endoskoopide 

puhul.  Kiudude kahjustust saab kontrollida, kui hoida proksimaalne ots vastu valgust ja 
distaalsest otsast sisse vaadata.  Fiiberendoskoope hoitakse sirgena rippuvas asendis.   
Rohkete vigastustega instrument tuleks tootjale saata. 

 
m Hingamissüsteeme kontrollida vastavalt instruktsioonidele.  Elastseid instrumente kontrollida 

nende kasutusalast lähtudes. 
Jälgida: 
 - balloonide terviklikkust, hermeetilisust 
 - ballooni täitesüsteemide pidavust 
 - kateetrite ja sondide valendiku läbitavust 
 - ühenduste ja liitumuste terviklikkust 
 - kuju muutusi, nt armeeritud intubatsioonitorude painderaadiust. 
Kahjustunud elastsed instrumendid tuleb kindlasti eraldada.  Sagedasemad kahjustused on: 
 - pealispinna, -kattekihi irdumine (õhumullide teke) 
 - pragunenud pind 
 - kleepuv pind 
 - koorikud 
 - urbne pind 
 - värvimuutused. 
Et vältida enneaegset kasutuks muutumist, ei tohi elastseid instrumente deformeerida  ja neid 
tuleb säilitada kuivana toatemperatuuril. 

 
Uhiuued instrumendid peavad enne kasutamist läbima kogu pesutsükli ja steriliseerimis- 
protsessi. 
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4.7  Pakkematerjalide valik ja pakendamine  
 

Pakkematerjalide valik: 
·  steriliseerimiskotid (pikk steriilsuse aeg, aga kallid) 
·  steriliseerimispaber 
·  tekstiillinad 
·  konteinerid 
Trummleid ei eelistata, sest on tavaliselt halvas olukorras;  esimesel võimalusel asendada teise 
pakkevahendiga. 

 
Soovitav on pakendite hoidmine suletavates kappides. 

 
Pakkepaber: 
Tähtis on steriliseeritud esemete pakkematerjali kvaliteet, sest see määrab nende säilituskestuse. 
Paberist pakkimislinad peavad olema piisavalt suured, et avamine õnnestuks ja steriilsus säiliks.  
(Tekstiillinasid kasutada raskemate operatsioonikomplektide juures.) 

 
Instrumentide komplektid: 
Instrumentide komplekt on soovitav pakkida instrumentide alustele: 
 - aluse suurus valida nii, et instrumente oleks võimalik panna ühe kihina (kui niiskust imav ja 

jaotav kiht puudub välimises pakendis, tuleb aluse põhi ja küljed katta vett imava paberiga, 
et takistada kondensaadi väljavoolamist välimisest pakendist) 

 - asetada esemed kaalu järgi ühtlaselt aluse pinnale, vältides seega kondensaadi kogunemist 
 - lameda pinnaga instrumendid tuleb asetada lameda osaga allapoole 
 - anumad asetada avadega ülespoole 
 - mitte panna puuvillmaterjali või mähiseid anumasse, sest nad imavad endasse kondensaadi, 

mis ei puutu siis kokku kuuma metalliga ega aurustu 
 - jaotada plastesemed ühtlaselt aluse pinnale  ja vältida nende kogunemist ühte nurka 
 - jaotada väga rasked komplektid kaheks osaks ja asetada nad eraldi alustele -- vältida tuleb 

pakendeid kaaluga üle 6 kg;  steriliseerides raskeid esemeid, nagu ortopeedilised 
instrumendid, ei tohiks kogusest üle 30% koosneda alustest kaaluga kuni 10kg 

 - instrumentide alus pakkida soovitatavalt mitme paberkihi sisse, millest sisemine peaks olema 
vett imav. 

 
  NB! Sügavale paki sisse paigaldatakse indikaator, mis tõestab, et aur tungis steriliseeriva 

efektiivsusega läbi pakendi.  Sel juhul tuleb operatsiooniploki personali koolitada 
indikaatori värvi tähenduses. 

Üksikud esemed ja väikesed instrumentide komplektid on soovitatav pakkida kottidesse.  Tuleb 
meeles pidada, et: 
  - kasutada tuleb sobiva suurusega kotte (järgida koti tootja juhiseid) 
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  - kotti ei tohi üle koormata raskete instrumentidega (kotil on limiteeritud võime kondensaadi 
säilitamiseks ja levitamiseks) 

  - kotid asetada kaldu korvi ääre poole; vett imav paber panna korvi põhja 
  - segamaterjalist kotid asetada selliselt, et paber oleks vastu paberit, kuna plastik vastu paberit 

võib viimase muuta läbistamatuks. 
 

Plastikesemed paisutavad tihti märgi pakendeid, sest nad ei kiirga neis sisaldavat kuumust 
piisavalt kiiresti, et kondensaat aurustuks nõutava aja jooksul.   Tuleb: 
  - vältida nii palju kui võimalik plastikust korduvkasutatavaid esemeid või sorteerida 

instrumendid materjali järgi; 
  - kottide asetamine ühe kihina autoklaavi korvi aitab tulemust parandada, nii et kondensaat 

jääks võimalikult oma tekkimise kohale, vältides seejuures loikude tekkimist; 
  - vett imav paber asetada korvi põhja; 
  - kotid asetada korvi selliselt, et kondensaat jääks võimalikult instrumentide peale või lähedale 

(vana reegel, mis ütleb, et anumad tuleb panna sterilisaatorisse horisontaalselt kogu vee 
eemaldamiseks, ei kehti tänapäevaste vaakumpumpade kohta)  -- paigutada anumad 
tahapoole kaldu nii palju, et moodustunud kondensaat jääb anumasse. 

 
Pakkimisviis: 
·  "ümbriku" meetodil pakendamine (vt Lisa H) 
·  "korvpakend" voltimine 

 
Pakendamine steriliseerimiskorvidesse 

 
Steriliseerimiseks mõeldud traatkorv on kõige sobivam esemete alus, kuna see võimaldab auru 
head läbivust ja kuivamise efektiivsust ühtlases ulatuses enamikele esemetele ja 
pakenditüüpidele. 

 
Pakendid panna korvi piisavalt lahedalt, et aur pääseks pakendite sisse.  Korvide kõrgus 
sobitada nii, et alati jääks mõni sentimeeter õhuruumi esemete ja pealpool asuva korvi vahele. 

 
Esemete kuivus sõltub sellest, kuidas korvid/konteinerid on paigutatud steriliseerimis-kambrisse: 
  - alati paigutada rasked esemed kergemate alla, et vältida kergete korvide märgumist 

kondensaadist 
  - mitte lasta esemetel kokku puutuda kambri seintega, kuna nad saavad siis märjaks. 
Konteinerid 

 
Konteinerid tuleb pakkida vastavalt nende tootja soovitustele. 

 
Plastikesemeid, mis nõuavad 121°C steriliseerimistemperatuuri, ei tohi panna konteineritesse, 
kus kuivamine on aeganõudev, vaid nad tuleks pakkida segamaterjalist kottidesse ja korvidesse. 
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Konteinerid tuleb laduda spetsiaalsetesse riiulkärudesse, et iga konteinerikihi vahele jääks 
õhuruumi. 

 
Trummlite kasutuse puhul tuleb kaas hoolega sulgeda.  Kus see ei ole võimalik, tuleb trummel 
kõrvaldada.  Puuvillast filtrid hoiavad niiskust kinni, seega soodustavad bakterite kasvu.  Sellise 
filtriga trummelit mitte kasutada. 

 
NB!  Kõigi steriilsete esemete pakendil peab olema näidatud steriliseerimise kuupäev ja 
aegumistähtaeg  ning autoklaavi number.   

 
Steriilsuse kestus on tingitud pakkimismeetodist ja säilitustingimustustest (s.t suhteline õhuniiskus 
(humidity), tolm  jne);  seda tuleb igas haiglas välja töötada vastavalt oma konkreetsete 
tingimustele ja pakendi tootja informatsiooni alusel.   
Ligikaudsed säilitusajad on toodud lisas I. 

 
Lisades E - J on näidised juhistest, mis sobiksid paigaldada tsentraalsterilisatsiooni osakonna seintele 
meelespeaks. 
 
 
4.8  Steriliseerimine  
 
4.8.1 Autoklaavimine on eelistatud kõikidele esemetele, mis kannatavad kuumust ja niiskust.  

See on efektiivne, odav  ja ohutu meetod. 
 

Soovitav on enne autoklaavimisprotsessi käivitamist eemaldada kambrist sinna kondenseerunud 
vedelik ja autoklaav eelnevalt soojendada, et vältida auru kondenseerumist kambri seintele. 

 
Pakendid tuleb asetada püstiasendisse, et aur saaks vabalt liikuda nende ümber ülalt alla. 

 
Pakendid peaksid olema kambri seintest ja uksest 3 - 7 cm kaugusel ja kergelt toetatuna 
üksteise kõrval. 

 
NB!  Mitte panna suuri pakendeid väiksemate peale!  See takistab auru ühtlast levikut. 
Auruautoklaavid:  auru rõhk, temperatuur ja aeg on omavahel proportsioonis.  Kui tootja 
spetsifikaadid ei soovita teisiti, peaks kasutama järgmisi: 

TEMPERATUUR      RÕHK      STERILISEERIMISE AEG 
·  121oC     1,036 bar    20 min 
·  134oC     2,026 bar      3 min 

Pakendi ja teised masina juhised võivad määrata ka temperatuuri, rõhu  ja steriliseerimise aja. 



 
 

 
 
icstanda\hospster.2000.a 

22

 
4.8.2 Kuivkuumus on eelistatud korduvkasutusega klaasesemete, salvide, puudrite, õlide jne  

juhul.  Võib kahjustada instrumente. 
 

Kuivkuumus vajab pikka tsükliperioodi kõrgetel temperatuuridel: 
TEMPERATUUR       STERILISEERIMISE AEG 

·  170oC      2 tundi 
·  180oC      1 tund 

Teised temperatuurid/ajad vastavalt masina- ja pakendijuhistele. 
 

Kuumaõhu ahjud peavad olema ventileeritavad.  On vaja kasutada Browne'i kontroll-torusid, 
sest ahjudes on tihti külmad punktid. 

 
4.8.3 Etüleenoksiidsterilisatsioon:  kasutatakse tarvikute steriliseerimiseks, mis ei talu kõrget 

temperatuuri (nt plastikust ja kummist esemed). 
 

Etüleenoksiid sterilisatsiooni peab äärmiselt hoolikalt tegema.  Etüleenoksiid on mürgine 
patsientidele ja personalile  ning plahvatusohtlik.  Vajab pikka õhustamisperioodi pärast 
steriliseerimist, soovitavalt kuni 10 tundi (ehk üleöö);  isegi minimaalsed jäägid võivad põhjustada 
tervisehäireid. 

 
Aur, temperatuur, 100% etüleenoksiid ja aeg toimivad alarõhul: 

  · soe pulss   55o C 1 tund   kokku aeg:  3.45 tundi miinimum 
  · jahe pulss  37o C 3 tundi  kokku aeg:  5.30 tundi miinimum 

 
Browne'i etüleenoksiidkontrolli indikaator muutub punasest roheliseks, kui etüleenoksiid-
protsessi parameetrid on õiged.  Kui niiskuse tase ei ole õige, muutub punkt kollaseks. 

 
4.8.4 Formaldehüüd sterilisatsioon on teine madaltemperatuuriline sterilisatsiooni meetod.  Tsükli 

mitmel astmel on aga eksimisvõimalusi;  pealegi on formaldehüüd mürgine.  Kui seda 
steriliseerimisprotsessi kasutatakse  tuleb täpselt järgida tootja juhiseid. 

 
Tavalised bioloogilised indikaatoritorud ei sobi sellele protsessile;  Browne'i kontrollriba on 
ainuke usaldatav toode formaldehüüd sterilisatsiooniprotsessidele.    

4.8.5 Madaltemperatuurilisel plasmal põhinev steriliseerimismeetod, kasutades vett ja 
peroksiidi, on uuem ja ohutum madaltemperatuuriga sterilisatsioonimeetod.  Eelistatakse eriti 
endoskoopide (ja teiste optiliste ja elektriliste instrumentide) puhul.  Ei pruugi sobida igale 
materjalile.  On vaja rangelt järgida endoskoobi tootja juhiseid. 

 
Ettevalmistus on sama, kui aurusterilisatsiooni puhul:  jaheda vee, detergendi  ja sobiva harjaga 
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puhastamine, desinfitseerimine  ja põhjalik kuivatamine. 
 
 
4.9  Steriilsuse kontroll 
 

Steriilsuse saavutamiseks peavad kõik steriliseerimisprotsessi parameetrid olema õiged.  
Mehaaniliselt saab jälgida aparaadi tsükli rõhku, aega, temperatuuri;  kuid puudub teadmine, kas 
aur tungis läbi materjali. 

 
Igat steriliseerimisprotsessi tuleb korrapäraselt seirata mehaaniliste, keemiliste, ja vajaduse korral 
bioloogiliste meetoditega: 

 
·  Füüsikalised --  ehk mehaaniline aparaadi parameeter  

 
Tsükliaega, temperatuuri  ja surve mõõtureid kontrollitakse üks kord päevas. 
Andmed registreeritakse raamatusse, kus saab trendi jälgida iga päev;  või säilitatakse 
autoklaavi arvutist trükitud andmed. 

 
·  Keemilised --    indikaatorid, mida kasutatakse lisaks füüsikalistele mõõtmistele 

 
Indikaatorid (mille värv muutub) võivad olla teibid, ribad  või integraalsed osad steriilsetel 
kottidel.  Indikaatorid paki välisküljel näitavad, et pakk on sterilisatsiooni-protsessi läbinud. 
 Samuti tuleb keemilisi indikaatoreid kasutada paki sees, et näidata auru läbitungimise 
efektiivsust. 

 
Euroopa standard (EN285) nõuab auruläbivus testi enne sterilisatsiooni.  Bowie-Dick Testi 
või mõnda teist analoogset auru läbitungimise testi kasutatakse kõrgvaakum- autoklaavimise 
juures  ja seda tehakse iga tööpäeva alguses.  Bowie-Dick Testi kasutamisel ei ole vaja 
lisada eoste teste sagedamini kui iga kahe kuu tagant, v.a siis, kui seda soovitab autoklaavi 
tootja või peale autoklaavi remonti. 

 
Bowie-Dick Test kontrollib kiiret ja ühtlast auru sissetungimist testpakki.  Testi tulemus 
sõltub õhu eemaldamise efektiivsusest, õhulekete olemasolust, mitte-kondenseeruvate 
gaaside olemasolust aurus  või harvem teistest teguritest, mis takistavad auru läbitungimist.   

 
 

Pakisisesed integraatorid näitavad, et kõik steriliseerimisprotsessi parameetrid -- aeg, 
temperatuur, auru kvaliteet -- olid saavutatud;  neid paigaldatakse sügavasse pakki, linade 
või instrumentide jne  keskele.  Vrd pakiväline indikaator, mis näitab ainult, et protsess on 
läbitud. 

 
· Bioloogilised --    indikaatoriteks on elusad eosed 
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See on meetod, millega saab eelkõige kontrollida teiste kontrollmeetodite efek-tiivsust.  
Igapäevatöös tuleb kasutada meetodeid, mis annavad kiiremini tulemusi. 

 
Auru ja kuiva kuumuse sterilisatsiooniprotsessi kontrollimiseks kasutatakse Bacillus 
stearothermophilus'e eoseid, etüleenoksiidi juhul Bacillus subtilis'e eoseid. 

 
Tehtavad bioloogilised testid tuleb dokumenteerida ja säilitada. 

 
Sterilisatsiooni töö kvaliteeti tuleb kontrollida alati pärast aparaadi paigaldamist või 
ümberpaigutust, hooldusülevaatust, remonti  või ümberehitust. 

 
Tehnikul tuleb veesõlmes kord nädalas teha vaatlused, mõõtmised ja  vee proovid.  Andmete 
kirja panemiseks võtta kasutusele eraldi raamat. 

 
 
4.10  Transport osakonda ja säilitamine  
 

Kõigi steriilsete esemete pakenditel peab olema näidatud steriliseerimise kuupäev ja 
aegumistähtaeg;  rohkem kui ühe autoklaavi olemasolul  lisatakse ka sterilisaatori number.  See 
info kantakse selle patsiendi haiguslukku, kelle operatsioonil või muul hooldusel kasutatakse 
steriilset pakki.  Info võib olla spetsiaalsel eemaldataval kleepuril, mis kannatab autoklaavist 
läbimist. 

 
Transporditakse suletud korvidega ja avatud transpordikärudes. 

 
Ladustamine:  säilitada kuivalt;  soovitavalt mitte virnastada.  Steriilseid esemeid tuleb kaitsta 
uuesti saastumise eest.  Eelistatakse nende hoidmist eraldi puhtas ruumis, suletavates 
kappides.  Kui see pole võimalik, siis tuleb tagada olukord, kus steriilseid pakke ei saa 
kahjustada ega uuesti saastada. 

 
Säilitusaeg võib sõltuda säilitustingimustest (nt  ruumi ühtlane temperatuur, niiskus). 
Tagada varu  kasutamist kuupäevalises järjekorras. 

 
Kui steriilse paki pakend on vigastatud või märg, tuleb sisu uuesti pakkida ja steriliseerida. 
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5.  JÄÄTMED:  KINDLAKSTEGEMINE, KÄITLUS, TRANSPORT  JA KÕRVALDAMINE* 
 

Haiglajäätmed tuleb sorteerida tekkekohal jäätmete liigi järgi  erinevat värvi kottidesse.  
 

  · Teravad ja torkavad jäätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, 
tilkinfusioonivoolikute teravad osad  jms.  Teravad/torkavad jäätmed tuleb asetada kohe 
peale kasutamist mitteläbitorgatavast materjalist, tihedalt suletavatesse kanistrisse/anumasse.  
Nõelale ei tohi katet tagasi peale panna ega ei tohi nõela süstlalt eemaldada sõrmedega, vaid 
ainult abivahendiga (vt “Universaalsed ennetamisabinõud”  isolatsiooniabinõude peatükis).  
Kanistrid/anumad teravate/ torkavate esemetega tuleb hävitada eraldi. 

 
  · Bioloogilised jäätmed on operatsiooni käigus tekkinud jäätmed (amputeeritud keha- ja 

elundiosad)  jms. 
 

  · Nakkusohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad sisaldada selliseid mikroorganisme, mis 
põhjustavad inimeste haigestumise. 

 
Bioloogilised ja nakkusohtlikud jäätmed pakitakse tekkekohas punasesse jäätmekotti.  
Vajadusel võib kasutada ka muud pakendit, millel on on punane teip peal. 

 
Jäätmed tuleb haigla osakondadest kiiresti eemaldada, kasutades sageli ning kergesti 
puhastatavaid ja desinfitseeritavaid kärusid, veoautosid või konteinereid.  Osakondades tuleb 
jäätmeid enne nende lõplikku kõrvaldamist säilitada kergesti puhastatavates ja 
desinfitseeritavates suletud ruumides. 

 
Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumides tekkinud nakkusohtlikud jäätmed (eelkõige 
kasutatud mikroorganismide kultuurid) tuleb autoklaavida kohapeal. 

 
Jäätmed tuleb anda üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.  Jäätmete käitluse kord 
väljaspool haiglat on kindlaks määratud riigi õigusaktidega. 

 
 
Koostamisel kasutatud kirjandus : 
 
International Federation of Infection Control  Education Programme for Infection Control: Basic 
Concepts and Training, 1995 
 
Mustamäe Haigla (Tallinn) hügieenijuhendid, 1997 
 
                                                                 

*   Soovitused põhinevad Euroopa Tervishoiuministrite 1984. aasta otsusel R (84) 20. 
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Tallinna Tervishoiu- ja Hooldusasutuste jäätmekäitluse eeskiri 10.02.00 
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LISA A 
DESINFEKTANTIDE OMADUSED† 

 
Antimikroobiline aktiivsus 

 
 
Desinfektant 

 
 
    Eosed 

 
 
Mycobacteria 

 
    Teised 
   bakterid 

 
Ümbrisega 
   viirused 

 
  Ümbriseta 
    viirused  

 
Glutaaraldehüüd  2% 
(5 min - 3 t) 

 
       Hea 
        3 t 

 
       Hea* 
     20 min 

 
       Hea 
   5 - 10 min 

 
       Hea 
   5 - 10 min 

 
       Hea 
   5 - 10 min 

 
Peräädikhape  0,2 - 0,35% 
(5 - 10 min) 

 
       Hea 

 
       Hea 

 
       Hea 

 
       Hea 

 
       Hea 

 
Alkohol (etanool või 
isopropanool)  60 - 70% 
(1 - 10 min) 

 
 
        Ei 

 
 
        Hea 

 
 
       Hea 

 
 
       Hea 

 
 
  Keskmine 

 
Peroksiidid 3 - 6% 
(20 min) 

 
   Vahelduv 

 
    Vahelduv 

 
       Hea 

 
       Hea 

 
   Vahelduv 

 
Aktiivklooriühendid: 
0,5 - 1,0% saadav Cl2 
(10 - 60 min) 

 
 
       Hea 

 
 
        Hea 

 
 
       Hea 

 
 
       Hea 

 
 
       Hea 

 
Lahustuvad fenoolid 
  1 - 2%** 

 
        Ei 

 
        Hea - 
    Keskmine 

 
       Hea 

 
   Keskmine 

 
      Halb 

 
Kvaternaarsed (4o) 
ammooniumühendid 
  0,1 - 0,5%*** 

 
 
        Ei 

 
 
    Vahelduv 

 
 
   Keskmine 

 
 
   Keskmine 

 
 
      Halb 

    * Vähem aktiivne M. avium-intracellulare vastu. 
  ** Toksiline.  Mitte kasutada neonataalses osakonnas. 
*** Lahjad lahused lubavad gramnegatiivsetel batsillidel kasvada. 
 

Muud omadused* 
 
 
Desinfektant 

 
 
    Stabiilne 

 
      Orgaaniline 
materjal kahjustab 

 
 Korrodeeriv 
    /kahjulik 

 
Ärritav / 
allergiat tekitav 

 
Glutaaraldehüüd  2% 

 
   Keskmiselt 
 (14 - 28 päeva) 

 
               Ei 
        

 
         Ei 

 
       Jah** 

 
Peräädikhape  0,2 - 0,35% 

 
          Ei 
    (< 1 päev) 

 
               Ei 

 
       Vähe 

 
       Vähe 

 
Alkohol   60 - 70%*** 

 
   Jah (kinnises 
      mahutis) 

 
              Jah 
 

 
  Vähe (läätse 
      tsementi) 

 
          Ei 

 
Peroksiid vahendid 3 - 6% 

 
   Keskmiselt 
     (7 päeva) 

 
              Jah 

 
        Vähe 

 
          Ei 

 
Aktiivklooriühendid: 
0,5 - 1,0% saadav Cl2 

 
          Ei 
    (<1 päev) 

 
              Jah 

 
         Jah 

 
      Jah**** 

 
Lahustuvad fenoolid 
  1 - 2% 

 
         Jah 

 
               Ei 

 
        Vähe 

 
         Jah 

 
Kvaternaarsed (4o) 
ammooniumühendid 
   0,1 - 0,5% 

 
 
         Jah 

 
 
              Jah 

 
 
          Ei 

 
 
          Ei 

        * Kasuta kaitsvaid kindaid desinfektantide käsitlemisel. 
      ** Kasutada ainult hästi ventileeritud toas. 
    *** Kergesti süttiv. 
  **** Kõrges kontsentratsioonis. 
 
† Tabel on võetud järgmisest väljaandest:  International Federation of Infection Control  Education 
   Programme for Infection Control: Basic Concepts and Training, 1995  lk 9. 
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LISA B 
HAIGLA RUUMIDE JAGUNEMINE PUHTUSASTMETE JÄRGI* 

 
 
1. ASTE --  kuuluvad haigla puhtaimad ruumid 
 

Protseduuride teostamise ruumid ja nendega võrdsustatud ruumid: 
- operatsiooniosakond 
- sünnitusosakond 
- vastsündinute osakond 
- dialüüsiosakond 
- röntgendiagnostika osakonna angiograafia kabinet 
- sidumis- ja protseduuritoad 

“Kaitsvad” isolaatorid 

Teatud eriruumid: 
- piimaköögi villimisruum 
- tsentraalsterilisatsiooni osakond;  steriliseeritud vahendite säilitusruumid 
- haiglavahendite lao steriilsete tehasetoodete hoiuruum 
- apteegi aseptiline ruum 
- kliinilise mikrobioloogia laboratoorium 
- lahanguruum 

 
2. ASTE -- on teised ruumid, kus patsientidega tegutsetakse 
 
3. ASTE -- on ruumid, kus ei ole kokkupuudet patsiendi põetuse ja raviga: 

- üldruumid ja koridorid 
- riietusruumid, laod 
- õpperuumid  jne 

                                                                 
*   Mikrobioloogia laboratooriumis, lahanguruumis jms  võib tekkida haiglapersonalile äärmiselt suur 
    nakatumise risk.  Nendes tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 05.05.00 määrust nr 144 "Bioloogilistest 
    ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". 
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- auditooriumid 
- administratiiv- ja majandusosakonna ruumid 
- tehnilise osakonna ruumid 
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LISA C 

INSTRUMENTIDE RINGLUS 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTIDE RINGLUS    
 
 

STERILISATSIOON     
 

ö         ø  
 

KONTROLL               STERIILSETE  
PAKKIMINE         MATERJALIDE LADU 

 

↑             ↓ 

 
KOMPLEKTEERIMINE       OPERATSIOONIL 

 HOOLDUS             KASUTAMINE 
 

↑           ↓ 

 

DESINFEKTSIOON           ←  DEMONTEERIMINE 
PESU              EELTÖÖTLUS 
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LISA D 
KIRURGILISTE INSTRUMENTIDE DESINFEKTSIOON 

 
 
 
 

KIRURGILISED INSTRUMENDID 
 
Hügieeninõuded: bakteritsiidne 

fungitsiidne 
tuberkulotsiidne 
viiruseid (HIV, HBV) inaktiveeriv toime 

 
 

Töötlemismeetodid: 

  ö     Pesu 

Ultraheli 

  ø    Desinfektsioon ja pesu 

                                                    
|          | 

Lõppdesinfektsioon             Masinpesu 
 leotusvannis                                                 

    |          | 
Pesu /       Pesu / 

       Termiline        Kemotermiline 
   desinfektsioon        desinfektsioon 

 
 

      Kuivatamine       Kuivatamine         Kuivatamine 
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LISA E 
TÖÖTLEMINE ULTRAHELIGA 

 
 
 
 
 
 

TÖÖTLEMINE ULTRAHELIGA 
 

* Instrumendid pesta käsitsi pehme harjaga (hambaharja vm) jooksva vee all. 
* Töötlemiseks ultraheliga laiali laotada. 
* Lisada pesuvahend. 
* Minimaliseerida instrumentide kokkupuudet. 
* Lahuse temperatuur  40o, maks 45oC. 
* Töödelda ultraheliga 3 min jooksul. 
* Lõpetuseks põhjalik käsitsi- või masinpesu. 
* Kuivatada kiudusid mitteajava rätiga. 
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LISA F 
INSTRUMENTIDE HOOLDUS 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTIDE HOOLDUS 
 

* Enne hoolduse alustamist instrumendid jahutada. 

* Plekilised, värvimuutustega ja korrosiooniga instrumendid eraldada. 

⇒ teha spetsiaalne töötlus. 

* Testida funktsioonid (käärid, klemmid). 

* Õlitada liigendid. 

* Pingekorrosiooni vältimiseks sterilisatsiooni ajal viia hambalukustus 
nõrgeimasse astmesse. 

* Kahjustatud instrumendid välja vahetada. 

⇒  saata parandusse. 
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LISA G 
INSTRUMENTIDE PAKKIMINE 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTIDE PAKKIMINE 
 

* Toetusabivahendite kasutamine: 
 - hattudega silikoonmatid 
 - vinkelplekid 
 - spiraalalused 
 - fikseerimisklambrid 
 - tellitava asendiga fiksaatorid 
 - toed 

 
* Instrumentide ladustamine steriliseerimisalusele DIN 58952 järgi 

 
* Kogukaal ei tohi ületada 10 kg 

 - ergonoomilisest seisukohast 
 - kondensaadi tekke vältimiseks 

 
* Komplekteeritud steriliseerimisalus keerata vastavasse linasse mis tagab 

 - kontaminatsioonivaba kasutamise 
 - hoiab keskkonna kuiva 

seejuures moodustab kahe-kordse steriilse pakendi (alus-lina/lina-paber). 
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LISA H           
PAKKIMISE JUHEND          

 
Sisemise pakendi voltimine 

 
1. Aseta instrumentide alus (pakend) 
    diagonaalselt ümbriku keskele. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Murra endapoolne nurk 
    pakendi peale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Keera nurk tagasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Murra parem nurk pakendi peale 
    ja keera nurk tagasi niipalju, 
    et pakend oleks kaetud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Voldi vasak nurk samamoodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Keera kasutamata nurk 
    pakendi peale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Keera pakendit välise pakke- 
    materjali peal pool ringi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Murra nurk, aseta see pakendi 
    sisse   ja säti välimine ots 
    ~5 cm välja ulatuma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välimise pakendi voltimine 
 

 
9. Aseta pakend diagonaalselt ümbriku 
    keskele, nurgaga endast eemale, 
    ja voldi välimine pakend 
    sarnaselt sisemisega. 
 
 
 
 
 
 
10. Kinnita pakend kahe ilma-indikaatorita 
      kleepribaga.  Kinnita ~5cm pikkune 
      indikaatorlint ühe kleeplindi külge. 
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LISA I 
STERILISEERITUD PAKENDITE SÄILITUSAJAD 

 
 
 
 
 

Järgnevad on ligikaudsed säilitusajad. 
 

Täpsed ajad sõltuvad ladustamise olukorrast (suhteline õhuniiskus, tolm rikuvad), paberi 
kvaliteedist, kilekoti keevitamise (sulatamise) tõhususest  jne. 

 
 

  PAKKEMATERJAL       SULGEMISVAHEND, -VIIS     SÄILIB STERIILSENA 
  _______________________         ________________________________      __________________________ 

 
 filtrita* trummel    sulgemisklambrid    72 tundi 
 kangas        kinnitusteip    1 nädal 
 paber†        kinnitusteip    1 kuu 
 kile/paber       kuumkeevitus    6 kuud 
 konteiner       sulgemisklambrid         (tootja andmed) 

 
 
 

* Puuvillane filter võib hoida niiskust kinni, seega soodustada bakterite kasvu. 
   Sellise filtriga trummel ei ole soovitatud. 

 
† Paberi kvaliteet sõltub nt veekindlusest, rebimiskindlusest jne.  Optimaalsetes 
   ladustamistingimustes (õhukonditsioneeriga, puhtas, eraldi toas),  kvaliteetsesse 
   paberisse  kahekordselt pakitud esemed säilivad kaks kuud. 

 
Säilitusaeg lõpeb automaatselt pakendi avamisega.  Ülejäänud instrumendid ja linad 
pakis, konteineris  või trumlis tuleb uuesti steriliseerida. 
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LISA J 
STERILISATSIOON 

 
 
 
 

STERILISATSIOON 
 

*  Veetoru laitmatu korrashoid 
⇒ vaba õlist ja roostest 

 
*  Sterilisatsioonikambri regulaarne 

- testimine ja järelevalve 
- pesu ja hooldus 

 
*  Programmi tsüklite regulaarne kontroll 

⇒ küllaldane kuivatusaeg 
 

*  Sterilisatsiooniaur     
     DIN 58946, osa Z järgi 

    Katlavee ja auru kvaliteet  
 

*  Aurus ei tohi leiduda: - õli 
- jm mustust 
- ei muid korrektiiv-kemikaale 

hüdrasiin   maks 0,01 mg/kg 
ammoniaak   maks 5 mg/kg 
soolasisaldus   maks 1 mg/kg 
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LISA K 
AURU KVALITEEDI NÄITAJAD  EN 285:1999 (lk 79) JÄRGI 

 
 

 
     PARAMEETRID 

 
     KONDENSAAT 

 
   KASUTATAV VESI 

 
 
   Aurustusjääk 
 
   SiO2 
 
   Raud (Fe) 
 
   Kaadmium (Cd) 
 
   Plii (Pb) 
 
   Raskemetallid 
   (v.a  Fe, Cd, Pb) 
 
   Kloriidid (Cl-) 
 
   Fosfaadid (P2O5) 
 
   Elektrijuhtivus 
       20oC juures 
 
   pH  väärtus 
 
   Värvus 
 
 
 
   Karedus 
(S leelismulla ioone) 

 
 
       ≤ 1,0 mg/kg 
 
       ≤ 0,1 mg/kg  
 
       ≤ 0,1 mg/kg 
 
       ≤ 0,005 mg/kg 
 
       ≤ 0,05 mg/kg 
 
       ≤ 0,1 mg/kg 
 
 
       ≤ 0,1 mg/kg 
 
       ≤ 0,1 mg/kg 
 
       ≤ 3µS/cm 
 
 
       5 kuni 7 
 
       värvitu 
       läbipaistev 
       sademeta 
 
       ≤ 0,02 mmol/l 
 

 
 
       ≤ 10 mg/l 
 
       ≤ 1 mg/l 
 
       ≤ 0,2 mg/l 
 
       ≤ 0,005 mg/l 
 
       ≤ 0,05 mg/l 
 
       ≤ 0,1 mg/l 
 
 
       ≤ 2 mg/l 
 
       ≤ 0,5 mg/l 
 
     ≤ 15 µS/cm 
 
 
       5 kuni 7 
 
       värvitu 
       läbipaistev 
       sademeta 
 
       ≤ 0,02 mmol/l 

 
NB! Kõrgema saasteainete kontsentratsiooniga auru või vee 

kasutamine võib lühendada sterilisaatori kasutusiga ja tühistada 
tootja garantii. 
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LISA L 
TERAVATE JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suur vigastusoht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jääkide anumast täita vaid 2/3, 
seejärel korralikult suletult 
saata jäätme käitlusse. 

                                                                 
*   Allikas:  Šveitsi 15-18.III.1998 seminari "Haigla sterilisatsioon ja sisenakkustetõrje" abimaterjalid. 
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LISA M 
NÄIDISEKS:    ŠVEITSI TSENTRAALSTERILISATSIOONI  

TÖÖVALDKONNA JUHEND    
 
 
 
Tsentraalsterilisatsiooni juhtimine  
 
Töövaldkonna ametijuhend 
 

Eessõna 
 

Ettekujutus tsentraalsterilisatsiooni juhtimisest polnud siiani ühtlane ega omanud selget profiili.  Nüüd 
aga on esimesed lähtekohad sellise kutse väljakujunemiseks alates kaastöötajatest kuni 
tsentraalsterilisatsiooni juhtkonnani olemas, mis sealjuures katab kõik saksa keelt kõnelevad riigid.  
Juhend on kooskõlas väljakujunemisega ka teistes riikides ning seda tuleks kasutada eelkõige 
järgnevates valdkondades: 
 ·  eneseorganiseerimiseks 
 ·  käitise ja tsentraalsterilisatsiooni organiseerimiseks 
 ·  positsiooni määratlemiseks käitises 
 ·  ametikohtade kirjelduseks 
 ·  töömaterjalina läbirääkimistel haiglate juhtkonna ja direktsiooniga 

 
1. Põhialus 
 
 1.1 Tsentraalsterilisatsiooni üksus on iseseisev keskne üksus steriilse materjali ettevalmistamiseks ja 

tarbijate varustamiseks steriilse materjaliga. 
 
 1.2 Eesmärgiks on instrumentide ja seadmete, s.t  meditsiinitoodete kvaliteetne ettevalmistamine.    

See tulemus peab andma kvalitatiivselt kõrge väärtusega lõpptoote, mis vastab Šveitsi ja Euroopa 
nõuetele.  Kvaliteedi nõuete alla kuuluvad: 
 ·  haiglaalased teadmised, rakendatud steriliseerimismeetodid, nende kontrollimised ja 
     valideerimised 
 ·  põhjalikud teadmised mikrobioloogiast ja hügieenist, aparaatidest, instrumentidest ja 
     materjalide koostistest 
 ·  keemilis/füüsikaalsed teadmised puhastus-  ja steriliseerimisvahenditest 
 ·  teadmised erinevatest pakendamismaterjalidest ja pakendamistehnikast 
 ·  steriilse materjali ladustamistingimuste tundmine 
 ·  põhjalikud teadmised olukorrast operatsiooniosakonnas koos kõigi kirurgiliste erialaste 
     distsipliinidega 

   ·  kaubanduslikud ja majanduslikud teadmised tsentraaalsterilisatsiooni valdkonnas 
 ·  didaktilised ja pedagoogilised oskused/võimed. 

 
2. Positsioon käitises 
 
 2.1 Steriilse materjaliga varustamise osakonna juhatus allub hooldusteenistuse juhatusele.  Sellest erinev 

alluvussuhe ei ole kooskõlas tsentraalsterilisatsiooni teenuste osutamise filosoofiaga. 
 
 2.2 Tsentraalsterilisatsiooni juhatus peab olema haigla nakkustõrjekomisjoni liikmeks ja materjali ehk 

hankekomisjoni liikmeks. 
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 2.3 Ta arendab tihedat koostööd tehnilise hooldusteenistuse juhatusega. 
 
3. Vastutusala 
 
 3.1 Hea tootmistava (Good Manufacturing Practice, GMP) tsentraalsterilisatsioonis. 
 
 3.2 Laiaulatuslik kaastöötajate tööohutus. 
 
 3.3 Kvaliteedi tagamine peab toimuma ja seda tuleb dokumenteerida vastavuses Šveitsi ja Euroopa 

normidele.  Dokumentatsiooni tuleks säilitada vastavalt euronormidele vähemalt 10 aastat. 
 
 3.4 Rakendatava sterilisatsioonimenetluse valik. 
 
 3.5 Hügieenimeetmetest kinnipidamine tsentraalsterilisatsiooni valdkonnas. 
 
 3.6 Oma teadmisi töödeldavatest materjalidest tuleb rakendada ja laiendada niimoodi, et oleks võimalik 

toksikoloogiliselt laitmatu, säästlik  ja võimalikult keskkonnasõbralik tootmine, järgides kõrgeid 
keskkonnanõudeid. 

 
4. Organisatsioon 
 
 4.1 Juhataja peab oma osakonna rakendus- ja puhkusgraafikut.  Seda graafikut aktualiseeritakse 

järjepidevalt. 
 
 4.2 Ametikohtade plaani järelevalve. 
 
 4.3 Organisatsiooniline struktuur peaks olema kirjeldatud käsiraamatus. 
 
 4.4 Teiste distsipliinide kaastöötajate koolitus omab tähtsat kohta. 
 
 4.5 Juhatuse eriala välja- ja täiendõpe on tagatud. 
 
 

 
 
Käesolev kutsealane juhend esitati 
7. märtsil 1996  Solothurnis 
liimete kogule ning sai sellelt loa. 
 
 
Eestseisuse nimel 
Peter Weber, president 
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Isolatsiooniabinõud 

 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 1.1  Isolatsiooni kehtestamine ja lõpetamine  
 
2.  ISOLATSIOONI ÜLDPÕHIMÕTTED 
 
3.  LEVIKUVIISIL PÕHINEV ISOLATSIOONIABINÕUDE LIIGITUS 
 3.1  Universaalsed ettevaatusabinõud 
 3.2  Kontaktnakkuse abinõud 
 3.3  Piisknakkuse abinõud 
 3.4  Õhklevinakkuse abinõud 
 3.5  Kaitsev isolatsioon 
 
4.  ISOLATSIOONI PÕHIELEMENTIDE ISELOOMUSTUS 
 4.1  Isolatsioonipalat 
 4.2  Kohortisolatsioon 
 4.3  Käte pesemine ja desinfektsioon 
 4.4  Kaitsekindad 
 4.5  Kaitseriietus 
 4.6  Suu-ninamaskid 
 4.7  Kaitseprillid 
 4.8  Juuksekaitsed 
 4.9  Kingakatted 
 
5.  ISOLATSIOONINÕUETEST TULENEVAD ERINÕUDED PROTSEDUURIDELE 
 5.1  Isoleerimist vajava patsiendi saabumine haiglasse 
 5.2  Osakonnas viibiv isolatsiooni vajav patsient 
 5.3  Patsiendi informeerimine  
 5.4  Analüüside võtmine ja käsitsemine  
 5.5  Protseduuride ja uuringute tegemine  
 5.6  Patsiendi transport 
 5.7  Külastamine  
 5.8  Esemed ja vahendid 
   5.8.1  Voodipesu 
   5.8.2  Eritised 
   5.8.3  Jäätmed 
   5.8.4  Uurimis- ja põetusvahendid 
 5.9  Toitlustamine  
 5.10  Ettevaatusabinõud laboratooriumis 
 5.11  Ettevaatusabinõud nakkusohtliku patsiendi surmajärgsel perioodil 
   5.11.1  Lahang 
 
     LISAD A - C 
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1.  SISSEJUHATUS 
 
Patsiendi haiglas isoleerimise eesmärk on vältida nakkushaiguste ja multiresistentsete bakterite 
põhjustatud nakkuste levikut nakatunud või koloniseeritud patsientidelt teistele patsientidele, 
külastajatele ja haiglatöötajatele (kes omakorda võivad seda üle kanda teistele patsientidele või ise 
haigestuda).  Teisest küljest vajavad kaitset alanenud vastupanuvõimega patsiendid (peamiselt 
agranulotsütoosiga), mistõttu nende suhtes tuleb vahel rakendada kaitsva isolatsiooni meetmeid. 
 
Kuna patsiendi isoleerimine vajab teatavaid kulutusi ning meditsiinipersonali lisatööd, siis tuleb seda 
rakendada vaid juhtudel, kus see on vajalik.  Patsiendi isoleerimisevajaduse otsustamisel tuleb 
mõelda järgmistele probleemidele: 
  · kehtestatav isolatsioonire_iim peab vastama kliinilisele situatsioonile 
  · patsienti ei tohi isoleerida valedel põhjustel (näiteks mugavuse pärast) 
  · enne isoleerimise otsustamist tuleb mõelda ka sellele, millist psühholoogilist mõju see avaldab 

patsiendile. 
 
Efektiivsete isolatsioonimeetmete põhieesmärgiks on luua barjäärid mikroorganismide 
ülekandeteedele haigelt inimeselt teistele (personalile ja teistele patsientidele), mis täna-päeval ei 
tähenda alati patsiendi paigutamist isolatsioonipalatisse. 
 
1.1  Isolatsiooni kehtestamine ja lõpetamine  
 
Isolatsioonivajaduse määrab tavaliselt patsienti vastu võttev arst või raviarst.  Kui raviarst ei ole 
kergesti kättesaadav, võib isolatsiooni alustada ka osakonna vanemõde või nakkustõrje-rühm (arst 
või õde). 
 
Isolatsioon lõpetatakse, kui patsient on tunnistatud nakkuse ülekandmise ohutuks.  Mitme nakkuse 
puhul ei pea patsient olema täiesti nakkusvaba, piisab efektiivse ravimi manustamisest.  (Täpsed 
soovitused konkreetsete haiguste kohta loetletakse lisas C.)  Efektiivseks loetakse ravi  juhul, kui 
seda tõestavad laboratooriumi andmed (antibiootikumitundlikkus);  mõnel juhul (nt tuberkuloosi 
korral) saab kasutada kindlat kliiniliste leidude paranemist, nt palaviku langust ja kaalus 
juurdevõtmist, aga mitte mingil juhul ei arvestata sümptomite vähenemist.  Otsuse isolatsiooni 
lõpetamise kohta teeb raviarst nakkustõrjerühma (arsti või õe) nõustamisel. 
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2.  ISOLATSIOONI ÜLDPÕHIMÕTTED 
 
Haiglanakkuste ülekandeteed on põhiliselt järgmised: 
 
  · käed 
  · otsene kontakt nakatava materjaliga või kaudne kontakt kontamineerunud vahendite kaudu 
  · levik hingamisteedest pärinevate piiskadega 
  · levik hingamisteedest pärinevate aurunud piiskade tahkete osistega. 
 
Teised nakkuste ülekandeteed (nt sääsed ja teised loomvektorid) ei moodusta olulist ohtu 
haiglanakkuste tekkimisel ning neid ei käsitleta käesolevas juhendis. 
 
Isolatsiooniabinõude kategooriate moodustamise aluseks ongi nakkuste ülekandeteed.  Paljude 
nakkuste puhul toimub siiski levik mitme eespool nimetatud ülekandetee kaudu ning seetõttu 
kasutatakse mitme isolatsioonikategooria meetmeid. 
 
Tänapäeval eristatakse nelja isolatsiooniabinõude liiki: 
  · universaalsed ettevaatusabinõud 
  · kontaktnakkuse abinõud 
  · piisknakkuse abinõud 
  · õhklevinakkuse abinõud. 
Niinimetatud kaitsva ehk "vastupidise" isolatsiooni eesmärk on vältida haiglanakkuse tekitajate 
ülekandmist eriti vastuvõtlikele patsientidele ning see vajab kõikide ülaltoodud abinõude rakendamist. 
 
Kõikide isolatsiooniabinõude kategooriate puhul on alati nõutav käte pesemine/ desinfitseerimine 
pärast kontakti patsiendiga või potentsiaalselt kontamineerunud vahenditega ning enne tegelemist 
järgmise patsiendiga. 
 
Samuti on nõutav kõigi isolatsiooniabinõude kategooriate puhul, et kõiki kontamineerunud 
vahendeid käsitataks, kas nakkusohtlike jäätmetena (ühekordsed vahendid)  või korduvalt 
kasutatavate vahenditena, mis vajavad vastavate meetmete rakendamist enne dekontamineerimisele 
saatmist.  Nakkuskahtlusega jäätmed1 ja vahendid pakitakse isolatsiooniruumis (vajaduse korral 
topeltpakkimine väljaspool palatit), kasutades välimiseks kotiks punast kilekotti, mis tähistab 

                                                                 
1  Nakkuskahtlusega jäätmeid nimetatakse vahel ka bioloogilisteks jäätmeteks; need on esemed, mis on 
   tõenäoliselt saastunud nakatavate kehavedelikega (veri jne), näiteks ühekordsed süstlad, aspiratsiooni- 
   torud, kateetrid jm, samuti silmapaistvalt saastunud materjalid, nt sidemed. 
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nakkusohtlikku sisu.  Punaseid kilekotte ei tohi 
haiglas kasutada mingil muul otstarbel.  Vedelad jäätmed võib kallata kanalisatsiooni. 
 
Isolatsiooninõudeid tuleb rakendada alates isoleeritava haiguse kahtlustamisest ja seni, kuni patsienti 
peetakse mittenakatavaks (vt lisad B ja C).   Kui kahtlustatakse juba vastuvõtu osakonnas, tuleb seal 
ka püüda patsienti isoleerida teistest patsientidest ja personalist ning kasutada vastavaid abinõusid.  
Nakkusohtlikkuse püsimise korral patsiendi väljakirjutamise ajal tuleb patsienti ja tema omakseid 
sellest informeerida ning tutvustada ettevaatusabinõusid, mida tuleks kodus järgida. 
 
Isolatsiooninõuded kehtivad ka patsiendi transpordil osakonda või sealt teistesse osakondadesse 
(uuringutele, operatsiooniosakondadesse), samuti patsiendi transpordil teise raviasutusse. 
 
Patsiendi surma korral nakkusohtlikkuse faasis tuleb täita isolatsiooninõudeid ka surnukeha 
transpordil ning lahangu ajal. 
 
Osakonna personal peab hoolitsema selle eest, et kõik isikud, kes tegelevad isolatsiooni-abinõusid 
vajava patsiendiga, ning külastajad oleksid teadlikud kehtivast isolatsiooni-re_iimist.  Osakonna 
personal peab jälgima ja vajaduse korral juhendama külastajate kaitse-vahendite õiget kasutamist. 
 
Osakonna personal peab teatama nakkustõrjega tegelevale õele igast patsiendist, kelle juures 
rakendatakse isolatsiooniabinõusid (v.a universaalsed).  Tema külastab patsiendi palatit 24 tunni 
jooksul järelevalve huvides ja vajaduse korral annab lisasoovitusi. 
 
 
3.  LEVIKUVIISIL PÕHINEV ISOLATSIOONIABINÕUDE LIIGITUS 
 
Tänapäevane isolatsioonikategooriate määramine ei tulene haiguste klassifikatsioonist, vaid levikuviisi 
liigitusest.  Näiteks osa soolenakkusi käsitletakse kontaktnakkustena, sest ülekandmisviis on sama.  
Üksikute nakkuste loetelu koos isolatsiooniabinõude kategooriaga, mida see haigus vajab, on toodud 
lisas C. 
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3.1  Universaalsed ettevaatusabinõud 
 
Universaalsete ettevaatusabinõude kontseptsiooni aluseks on asjaolu, et kõikide patsientide veri ja 
enamik kehavedelikke (peamine erand on higi) on potentsiaalselt nakatunud asümptomaatiliste 
patogeenidega (nt B-hepatiit) ning on võimatu kõikidel patsientidel pidevalt analüüse teha, 
määramaks nakatavuse olemasolu ja/või kestust.  Igal juhul on pärast nakatumist ajavahemik, kus 
patsient on nakkusohtlik, aga vereproov alles negatiivne ("akna periood"). 
 
Universaalsed ennetusabinõud rakendatakse iga patsiendi juures, kaasa arvatud need, kellel on 
vajalikud ka teised isolatsiooniabinõud.  Siia kuuluvad ka kõik haigused endisest "Vere kaudu 
nakkavate nakkuste puhuse isolatsiooni" kategooriast. 
 
1)  Käte pesemine 
 

Enne ja pärast kontakti iga patsiendiga desinfitseeritakse käed. 
 

Kui personali nahk on kogemata saastatud patsiendi vere või kehavedelikega, tuleb see pesta ja 
desinfitseerida niipea, kui see on võimalik, ilma patsiendi hooldust kahjustamata. 

 
Kui patsiendi veri või kehavedelikud satuvad personali silmadesse, loputatakse need kohe  rohke 
steriilse füsioloogilise soolalahusega;  kui limaskestadele, rohke veega. 

 
2)  Kindad 
 

Kindaid kantakse, kui on aimatav kontakt vere või teiste potentsiaalselt nakkusohtlike 
kehavedelikega, limaskestade või mitteintaktse nahaga, k.a: 
  · veenipunktsioonil ja kõikidel invasiivsetel protseduuridel 
  · käsitsedes vahendeid, mis on määrdunud vere või teiste kehavedelikega. 
Pärast kinnaste eemaldamist desinfitseeritakse käed. 

 
3)  Teised kaitsevahendid 
 

Teiste kaitsevahendite (suu-ninamaskid, kaitseprillid, -kitlid, põlled) kasutamine on vajalik 
situatsioonides, kus on oht eespool nimetatud potentsiaalselt nakkusohtlike kehavedelike 
pritsmete tekkeks. 

 
Saastatud kaitseriietus eemaldatakse võimalikult kiiresti ja käed desinfitseeritakse. 
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4)  Teravate/torkavate vahendite (sharps) käsitsemine 
 

Nõelte, skalpellide  jms kasutamisel tuleb hoolikalt vältida vigastusi.  Kohe pärast kasutamist 
kõrvaldatakse teravad vahendid torkekindlasse anumasse, ilma et nendele asetataks tagasi 
kaitsekatet.  Seetõttu tuleb anum hoida võimalikult lähedal teravate vahendite kasutuse kohale.  
Rangelt on keelatud kasutatud nõelte, skalpellide ja teiste teravate esemete viskamine 
jäätmekottidesse. 

 
Harvadel juhtudel, kui kaitsekatte tagasipanek on vajalik, ei tohi katet hoida sõrmede vahel, vaid 
klemmidega.  Samuti ei eemaldata nõela süstlalt sõrmedega; klemmide puudumisel tuleb nõel 
koos süstlaga visata anumasse. 

 
Teravate/torkavate vahendite hoiuanum tuleb sulgeda ja kõrvaldada, kui on 2/3ni täidetud.  
Lõplikuks hävitamiseks tuleb järgida kohalikku eeskirja;  selle puudumisel põletada või täita 
kipsiga ja matta, mille järgselt ei peeta neid enam ohtlikeks. 

 
Enese torkamise puhul kasutatud terava vahendiga -- vt personalikaitse peatükki. 

 
5)  Teised patsiendihooldusvahendid 
 

Suult-suule kunstliku ventilatsiooni meetodi asemel tuleks kasutada huulikuid, ambukotte ja teisi 
ventilatsioonivahendeid.  Need peavad olema käepärast piirkondades, kus võib ette tulla 
elustamisvajadus. 

 
6)  Pesu 
 

Tavaline kasutatud voodipesu ei ole eriti nakkusohtlik.  Ilmselt verega, kehavedelikega, 
sekreetidega ja eritistega saastunud pesu tuleb koguda tolmutamist vältides ja pakkida palatis 
vastavasse kilekotti (et pesumaja teaks ka ettevaatlikult käsitseda).  Kogu pesu haiglas tuleb 
pesta masinates detergendiga ja vähemalt 71oC veega (vähemalt 3 min kontakti). 

 
7)  Proovimaterjalid 
 

Iga patsiendi analüüse ja proovimaterjale peetakse potentsiaalselt nakatavateks ning neid ei 
märgistata eraldi isoleeritud patsientide puhul.  Kui proovimaterjalid on purustatavas anumas (nt 
katseklaas) tuleb see purunemise vältimiseks paigutada vastavasse hoiuanumasse või vähemalt 
kilekotti käsitsemise ja transpordi ajaks. 
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3.2  Kontaktnakkuse abinõud 
 
Kontaktnakkuse isolatsioonimeetmeid kasutatakse eesmärgiga vältida nakkuse levikut otsese või 
kaudse kontakti teel nakatunud või koloniseerunud patsiendilt.  Rangeid kontaktnakkuse abinõusid 
on vaja eriti nt metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus (MRSA) ja vankomütsiiniresistentse 
Enterococcus (VRE) puhul, mida on raske ravida ja mis võivad ümbritsevas keskkonnas säilitada 
kaua eluvõime. 
 
Kontaktnakkused jaotuvad kahte rühma: otsene kontakt(levik) ja kaudne. 

a) Otsese kontakti teel levik tähendab otsest kokkupuudet ühe isiku kehapinna ja teise isiku (nt  
personali käte) vahel, mille kaudu mikroorganismid levivad nakatatud või koloniseeritud 
isikult teisele.  Otsese kontakti teel levik võib toimuda ka kahe patsiendi vahel. 

 
b) Kaudse kontakti teel levik tähendab vastuvõtliku organismi nakatumist saastunud esemega 

kokkupuutumisel, nt kindad, mida ei vahetata patsientide vahetumisel, samuti saastunud 
instrumendid jms. 

 
Endine "Haavanakkuste kategooria" ja "Sekretsioonipuhused ennetusabinõud" kuuluvad siia, samuti 
osa "Soolenakkuste ennetusabinõusid" vajavatest haigustest (s.t juhul, kui soole-nakkusega patsient 
tõenäoliselt saastab oma keskkonda, nt imikud või inkontinentsusega isikud) ning osa endisest 
"Range isolatsiooni" kategooriast.  Kontaktnakkuse vältimise abinõusid kasutatakse ka imikute ja 
väikeste laste respiratoorsete nakkuste puhul, sest nad saastavad piiskadega ümbritsevat keskkonda. 
 Üksikute haiguste loetelu koos nendele vastava abinõude kategooriaga leidub lisas C. 
 
1)  Patsiendi paigutamine 
 

Soovitatav on eraldi palat. 
 

Vajaduse korral saab kohortida kaks või enam sama nakkusega (ja ilma mingi teise nakkuseta) 
patsienti ühte palatisse. 

 
2)  Käte pesemine 
 

Rangelt tuleb järgida käte pesemise ja desinfitseerimise nõudeid. 
 

Enne palatist lahkumist tuleb alati käsi pesta ja desinfitseerida, isegi siis, kui patsienti ennast ei ole 
puudutatud (nt keskkonda kohendatud). 
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3)  Kindad 
 

Kindaid kantakse igal palatisse sisenemisel.  Puhtad, mittesteriilsed kindad on piisavad.  Patsiendi 
hooldusel tuleb kindaid vahetada iga kord pärast kontakti nakatava materjaliga, milles 
mikroorganismid on kontsentreerunud, nt fekaalne materjal ja haava eritis. 

 
Kindad eemaldatakse enne palatist lahkumist ja käed pestakse ning desinfitseeritakse kohe.  
Pärast kinnaste eemaldamist ja käte pesemist tuleb tagada, et käed ei lähe kontakti patsiendi 
palatis kontamineerunud keskkonna pindadega ega esemetega. 

 
4)  Teised kaitsevahendid 
 

Kitlit kantakse samadel juhtudel, mis sätestatud "Universaalsete ettevaatusabinõude" korras. 
 

Lisaks sellele kantakse kitlit ka palatisse sisenemisel, kui on tõenäoline, et riided kontakteeruvad 
patsiendiga, keskkonna pindadega või esemetega patsiendi palatis (näiteks patsiendi hooldamisel, 
pööramisel, voodilinade vahetamisel).  Kui patsiendil on kõhulahtisus, ileostoomia, kolostoomia  
või inkontinentsus, samuti eritav haav, mida on võimatu sidemega katta, on igal palatisse 
sisenemisel kohustuslik kaitsekittel (või kilepõll). 

 
Kittel või kilepõll eemaldatakse enne patsiendi keskkonnast lahkumist, vältimaks 
mikroorganismide ülekandmist teistele patsientidele või keskkondadele.  Ühekordsed kitlid 
pannakse pärast kasutamist jäätmekotti, korduvkasutusega kitlid pesukotti. 

 
Pärast kitli eemaldamist tuleb tagada, et riietus ei satu kontakti saastunud pindadega. 

 
5)  Patsiendihooldusvahendid 
 

Kui võimalik, kasutada mittekriitilisi vahendeid/seadmeid2 ainult ühe patsiendi juures.  
(Kohortimise puhul võib teis(t)e kohortitud patsiendi(-tide) juures kasutada.  Kui on võimatu 
kasutada ainult kohorti juures, tuleb seade või ese piisavalt puhastada ja desinfitseerida enne 
teiste patsientide juures kasutamist.) 

 

                                                                 
   2 Mittekriitilised seadmed/vahendid on need, mis ei läbi nahka ega ole kontaktis limaskestadega. 

Isolatsioonipalatisse varutakse võimaluste piires seal korduvalt vajaminevad uuringu- ja 
põetusvahendid (kraadiklaas, vererõhuaparaat jms).  Isolatsiooni lõppedes need puhastatakse ja 
desinfitseeritakse.  Korduvkasutusega protseduurivahendid kuuluvad esmasele desinfitseerimisele 
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isolatsioonipalatis ja seejärel saadetakse edasiseks töötluseks. Kui isolatsioonipalatis puuduvad 
võimalused esmaseks desinfektsiooniks, siis pakitakse vahendid vastavasse kilekotti ja 
saadetakse osakonna desinfektsiooniruumi. 

 
Haiguslugu ja muid dokumente ei viida kunagi isolatsioonipalatisse. 

 
6)  Toitlustamine 
 

Nakkusetekitajate hävitamiseks on piisav masinaga nõudepesu kuuma vee ja detergendiga.  Kui 
osakonnas ei ole nõudepesumasinat, siis on soovitatav kasutada ühekordseid toidunõusid.  
Serveerimiskandik tuleb desinfitseerida nt alkoholiga. 

 
Tahked toidujäägid ja ühekordsed toidunõud pannakse kohe pärast kasutamist jäätmekotti, 
vedelikud valatakse kanalisatsiooni.  

 
7)  Pesu 
 

Pesu pakitakse palatis kilekotti.  Tavaline haiglamasinpesemine (vähemalt 71oC minimaalselt 
kolmeks minutiks) on piisav kontaktnakkuste tekitajate hävitamiseks. 

 
Soovitatav on masinas pestav padi ja kilega kaetud madrats, mida saab patsiendi lahkumisel 
detergendiga pesta ja desinfitseerida.  Sellise puudumisel saab padja ja madratsi katta 
ühekordselt kasutatava kaitsekilega, mis hävitatakse patsiendi lahkumisel. 

 
8)  Patsiendi transport 
 

Patsiendi väljaspool palatit liikumist ja transporti tuleb piirata vältimatute eesmärkidega.  Kui 
võimalik, tehakse kõik protseduurid isolatsioonipalatis.  Patsiendi transportimisel tuleb rakendada 
kõiki kontaktisolatsiooni puhul kehtivaid nõudeid. 

 
9)  Eritised, jäätmed 
 

Ekskremendid suunatakse otse kanalisatsiooni ilma eelneva desinfitseerimiseta.  
Isolatsioonipalatis on patsiendil ainult tema kasutuses olev uriinipudel ja siiber.  Nende 
puhastamine ja desinfitseerimine toimub isolatsioonipalati hooldusruumis või selle puudumisel 
viiakse need kaitstult osakonna desinfektsiooni pesumasinasse.  Pärast töötlust viiakse vahendid 
tagasi samale patsiendile. 

 
Jäätmed kogutakse ja hoitakse kuni transpordini isolatsioonipalatis kilekotis, mis palatist ära 
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viimisel pannakse vastavasse jäätmekotti.  Teravad ja torkavad vahendid kogutakse palatis 
püsivasse torkekindlasse anumasse, mis suletakse kaanega selle täitumisel kolmveerandini.  
Seejärel desinfitseeritakse anuma välispind ja eemaldatakse koos teiste "teravate anumatega".  
Kuna kõik "teravate anumad" loetakse nakkusohtlikeks, ei vaja need erilist märgistamist. 

 
10)  Külastamine 
 

Kõik külastajad peavad enne palatisse minekut teatama oma saabumisest patsiendiga tegelevale 
meditsiiniõele.  Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest. 

 
Kontaktnakkuse isolatsioonis oleva patsiendi külastajail tuleb rangelt keelata teiste patsientide 
abistamine või muidu puudutamine. 

 
11)  Koristamine 
 

Isolatsioonipalati igapäevane koristamine toimub viimases järjekorras pärast teiste palatite 
koristamist.  Koristamisel tuleb kasutada isolatsioonipalatis ette nähtud kaitseriietust.  
Kasutatakse tavalisi puhastamisvahendeid ja ühekordseid tolmulappe. 

 
Kõik pinnad, mida patsient ja/või külastajad on tõenäoliselt puudutanud -- nt voodiraamid, 
kapid, lauad, aknalauad, kraanikausid (eriti segisti!), WC pott ja prill-laud -- puhastatakse 
põhjalikult sooja vee ja detergendiga pärast patsiendi lahkumist; seejärel desinfitseeritakse samad 
pinnad.  Kasutamisjärgselt koristusvahendid desinfitseeritakse kuumdesinfektsiooni teel. 

 
Kõik isiklikud ja haigla vahendid, mis on patsiendi kasutuses olnud, tuleb isolatsiooni lõppedes 
desinfitseerida 70-80% alkoholiga või kuumdesinfektsiooni teel.  Mis ei ole desinfitseeritav, tuleb 
hävitada. 
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3.3  Piisknakkuse abinõud 
 
Piisknakkuse isolatsiooni kasutatakse nakkuste puhul, mis levivad õhu kaudu suurte piiskadega 
aerosooli näol.  Piisad on suuremad osised (>5 µm), mis tekivad nakkusallika köhimisel, 
aevastamisel ja rääkimisel ning seoses teatud protseduuridega, nt sekreetide imamisega ja 
bronhoskoopiaga. 
 
Suured piisad sadenevad kiiresti, levivad vaid mõnikümmend sentimeetrit (kuni üks meeter).  Kuna 
suured piisad ei jää õhku hõljuma, siis ei vaja nendega seotud haiguste ennetamine erilist õhu 
käitlemist ega ventilatsiooni.  Väikesed lapsed aga võivad vahetut keskkonda rohkesti piiskadega 
saastada, mille tõttu tuleb alla kuueaastaste laste puhul rakendada lisaks kontaktnakkuse abinõusid. 
 
Varem rühmitati kõik piisknakkused ühte kategooriasse "Respiratoorne isolatsioon".  Levimisviisil 
põhinev isoleerimine aga määrab suurematele piiskadele ja aurunud piiskade tahketele osistele 
märksa erinevaid ennetamisabinõusid -- neid ei tohi segamini ajada!  Enamik haigusi endisest 
"Respiratoorse isolatsiooni" kategooriast kuulub nüüd "Piisk-nakkuste" alla;  peamised erandid on 
tuberkuloos, leetrid ja tuulerõuged.   (Vt paragrahv 3.4  ja lisa C.)  
 
1)  Patsiendi paigutamine 
 

Soovitatav on eraldi palat.  Spetsiaalset õhu käitlemist ja ventilatsiooni ei ole vaja, uks võib lahti 
olla. 

 
Vajaduse korral saab kohortida kaks või enam sama nakkusega (ja ilma mingi teise nakkuseta) 
patsienti samasse palatisse. 

 
2)  Käte pesemine 
 

Tavalised käte pesemise nõuded täiskasvanute ja suuremate laste puhul.  Alla kuueaastaste laste 
ja imikute juures rakendatakse lisaks kontaktnakkuse nõuded. 

 
3)  Kindad 
 

Tavalised kinnastamisnõuded täiskasvanute ja suuremate laste juures.  Alla kuueaastaste laste ja 
imikute juures rakendatakse kontaktnakkuse nõuded. 

 
 
4)  Teised kaitsevahendid 
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Suu-ninamaski kasutamine on vajalik lähikontakti puhul patsiendiga (<1 meeter). 
Mask eemaldatakse enne palatist lahkumist  ja käed desinfitseeritakse. 

 
Kaitsekitlid ja kindad ei ole vajalikud täiskasvanud patsientide juures, aga on soovitatavad 
imikute ja väiksemate laste (kuni kuueaastaste) juures (vt kontaktnakkuse abinõud). 

 
5)  Patsiendi transport 
 

Patsiendi liikumist ja transporti väljapoole palatit võib lubada oluliste eesmärkide korral.  Kui 
võimalik, tehakse kõik protseduurid  isolatsioonipalatis.  Patsiendi transpordi või liikumise 
vajaduse korral vähendatakse piiskade levimist maski paigaldamisega patsiendile. 

 
6)  Külastamine 
 

Kõik külastajad peavad enne palatisse minekut  teatama oma saabumisest patsiendiga tegelevale 
meditsiiniõele.  Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest. 

 
7)  Koristamine 
 

Igapäevane koristamine toimub tavaliselt. 
 

Patsiendi lahkumisel tehakse põhjalik niiske puhastus (soe vesi ja detergent) ning 
desinfitseeritakse kõik pinnad, mida patisent ja/või külastajad on tõenäoliselt puudutanud, nt 
voodiraamid, kapid, lauad, aknalauad, kraanikausid, WC pott ja prill-laud. 
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3.4  Õhklevinakkuse abinõud 
 
Piiskade aurumisel tekkivad tahked osised (droplet nuclei) ehk jäägid on ≤5µm osised, mis jäävad 
õhku hõljuma pikemat aega.  Sellised nakkusetekitajaid kandvad osised võivad nakkusallikast 
kaugele levida ning nakatada teisi patsiente samas palatis või isegi kaugemal, sõltudes keskkonna 
teguritest.  Selle tõttu nõuab õhuga levivate osistega seotud nakkuste ülekandmise ennetamine 
spetsiaalset õhu käitlemist ja ventilatsiooni. 
 
Mikroorganismide hulgas, mis levivad piiskade kuivamisel tahkete osistena, leiduvad 
Mycobacterium tuberculosis ning leetrite ja tuulerõugete viirused. 
 
1)  Patsiendi paigutamine 
 

Patsient paigutatakse ühevoodilisse palatisse, mille õhk ei segune otseselt haigla ventilatsiooniga.  
Ruumi õhku saab töödelda mitut viisi: 
  · minimaalselt saab õhku ventilaatori abil juhtida otse õue; 
  · ventilatsioonisüsteemi väljavoolutorusse paigaldada ultraviolettlambid õhu desinfitseerimiseks 

enne haiglaõhuga segunemist; 
  · ventilatsioonisüsteemi väljavoolutorusse paigaldada suure efektiivsusega (HEPA) filtrid, 

millest toaõhk sunnitakse läbi minema enne haiglaõhuga segunemist; 
  · ideaalne, aga kõige kallim lahendus on ehitada igale isolaatorile eraldi ventilatsiooni- süsteem, 

 - mille õhk väljub otse õue (aga eemale inimeste kogunemiskohtadest, nt ustest) 
 - mis tagab 6 kuni 12 õhuvahetust tunnis 
 - mis tagab palatis alarõhu (negatiivse rõhu), võrreldes koridori ja kõrvaltubadega. 

 
Uks hoitakse kinni ja patsient hoitakse palatis. 

 
Patsiendi palatis viibimisel kontrollitakse alarõhku iga päev. 

 
Kui ühevoodiline isolatsioonipalat ei ole saadaval, võib tuulerõugete või leetritega patsienti 
kohortida, st paigutada palatisse koos teise patsiendiga, kellel on sama aktiivne nakkus (ja mitte 
ühtegi teist nakkust).  Kohortimine ei ole soovitav tuberkuloosiga patsientide puhul, sest 
isoleerimisvajaduse ajal ei teata veel, kas ühel patsiendil on ravimiresistente haigus. 

 
Kui haiglas puudub nõuetekohase ventilatsiooniga isolatsioonipalat, peaks õhklevi-nakkustega 
patsiendid saatma haiglasse, kus vastav palat on olemas. 

 
2)  Käte pesemine, kindad, kaitseriietus 
 

Vt "Universaalsete ennetusabinõude" nõuded. 
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3)  Maskid 
 

Tuberkuloosi põdeva patsiendi isolatsioonipalatisse sisenemise puhul peavad isikud kasutama 
suu-ninamaski.  Leetrite ja tuulerõugete puhul ei pea neid haigusi varem põdenud (või teisel viisil 
immuunsed) isikud maski kasutama. 

 
Mask eemaldatakse pärast isolatsioonipalatist väljumist. 

 
4)  Pesu 
 

Kõikide tegevuste juures isolatsioonipalatis, k.a voodipesu vahetamisel ja sorteerimisel, tuleb 
maski kanda.  Võimalusel kasutada isesulavaid pesukotte, kuhu pesu kogutakse palatis ning 
millega koos pannakse pesu masinasse. 

 
5)  Patsiendi transport 
 

Patsiendi transporti väljaspool isolatsioonipalatit püütakse igati vältida, kui see ei ole ravi 
seisukohalt vältimatu.  Kõik protseduurid tehakse isolatsioonipalatis.  Kui siiski on vaja patsient 
isolatsioonipalatist välja viia, tuleb kogu tegevus eelnevalt läbi mõelda, et ei tekiks viivitusi.  
Esmalt informeeritakse osakonda, kuhu patsient viiakse, et sealne personal jõuaks teha 
ettevalmistused patsiendi vastuvõtmiseks (see on nõutav ka patsiendi saatmisel uuringute 
osakonda). 

 
Patsiendile asetatakse suu-ninamask, vähendamaks piiskade hajutamist.  Siiski tuleb aru saada, 
et tavalise maski poorid on >>5µm, ning see ei ole kindel kaitse õhklevinakkuste vastu.  Uuring- 
või protseduuriruumi läheduses ei või samal ajal ja kuni neli tundi pärast patsiendi lahkumist olla 
HIV-nakkusega või teisi tõsise immuunpuudulikkusega isikuid. 

 
6)  Külastamine 
 

Külastamist tuleb piirata.  Tuberkuloosi (kahtlustatud) põdevate laste vanemaid tuleb lubada 
külastama, kui nad elasid patsiendiga samades eluruumides enne haiglasse sissekirjutamist (s.t 
ekspositsioon on tõenäoliselt juba toimunud).  Tuulerõugete ja leetritega patsiente tohivad 
külastada ainult vastavat haigust põdenud või teisiti immuunsed isikud. 

 
7)  Koristamine 
 

Igapäevase koristamise puhul on koristajal vaja kanda suu-ninamaski.  Tehakse niiske koristus, 
hoolikalt vältides aerosoolide tekitamist.  Lõpp-puhastus on sama. 
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3.5  Kaitsev isolatsioon 
 
Selle isolatsioonimeetodi eesmärk ei ole patsiendi nakkuse teistele leviku vältimine, vaid patsiendi 
kaitsmine nakkuste eest, mida võivad kanda haigla personal ja teised patsiendid.  Meetodit 
kasutatakse peamiselt agranulotsütoosiga või granülotsütaarse puudulikkusega (alla 500/mm3) 
patsientide juures, aga see võib olla kasulik ka teistele (elundite siirdamise järgsed seisundid, 
tsütostaatilist ravi saavad patsiendid, põletushaavadega patsiendid).  Kuna sellised patsiendid 
haigestuvad tihti nakkustesse isolatsioonist hoolimata -- nakkusetekitajaks endogeenne floora -- , on 
raske hinnata meetodi efektiivsust. 
 
1)  Patsiendi paigutamine 
 

Nõutav on eraldi palat.  Palatis peab olema ülerõhk (õhul positiivne rõhk), võrreldes koridori ja 
kõrvaltubadega, ning sissetulev õhk peab olema tõhusalt filtreeritud. 

 
NB! Ülerõhu olemasolu tõttu peab olema kindel, et patsiendil ei esine õhklevi-isolatsiooni 

vajavat haigust, nt  tuberkuloosi! 
 
2)  Käte pesemine 
 

Käte pesemine ja desinfitseerimine enne  palatisse sisenemist on eriti oluline. 
 
3)  Kindad 
 

Kindad on nõutavad patsiendiga või tema keskkonnaga kontakti puhul. 
 
4)  Teised kaitsevahendid 
 

Kõik palatisse sisenevad isikud peavad kasutama kaitsekitlit, juuksekaitset ja suu-ninamaski. 
 
6)  Jäätmed 
 

Patsiendi juures kasutatud vahendid, voodipesu, jäätmed loetakse nakkusvabaks (juhul, kui 
patsiendil ei ole kaasuvalt mõnd teist nakkust), ning töödeldakse normaalselt. 

 
Lõppkoristamine on tavaline. 
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4.  ISOLATSIOONI PÕHIELEMENTIDE ISELOOMUSTUS 
 
4.1  Isolatsioonipalat 
 
Täiuslik isolatsioonipalat on ühevoodiline palat eraldi WCga (ja võimaluse korral dušiga), millel on ka 
eraldi ventilatsioonisüsteem, mis tagab palatis õhu alarõhu võrreldes koridori ja ümbritsevate 
tubadega.  Palati ventilatsioon peab tagama vähemalt 6 kuni 12 õhuvahetust tunnis.  Põhiline tingimus 
on, et (nakkusetekitajaid kandev) palati õhk ei seguneks haigla õhuga.  Seda võib saavutada mitmel 
viisil: 
  · Saastunud õhk suunatakse sundventilatsiooniga otse õue, kusjuures õhu väljumise koht ei tohi 

olla inimeste kogunemise kohtade (nt välisuste) ligidal.  Lihtsaim võimalus on akna ventilaatoriga; 
 parem variant on ruumi õhu ventilatsioonisüsteemi täielik eraldamine haigla ventilatsioonist. 

  · Saastunud õhk desinfitseeritakse UV-lampidega enne haigla õhuga segunemist;  UV-lambid 
paigaldatakse õhu äravoolu torudesse (exhaust duct) nii, et UV-valgus ei paista tuppa.  Selle 
variandi kasutamisel tuleb kehtestada kindel lampide efektiivsuse kontrollimise ja õigeaegse 
vahetamise graafik. 

  · Saastunud õhk surutakse läbi suure efektiivsusega (high efficiency particulate air ehk HEPA)  
tolmufiltrite enne haigla õhuga segunemist.  See vajab võimsat ventilaatorit, sest õhk ei läbi 
kergesti <5µm pooriga HEPA filtrit.  Selle variandi kasutamisel tuleb koostada kindel filtrite 
kontrollimise ja vahetamise graafik.  Filtrite vahetamise ajal peab isik kandma HEPA suu-
ninamaski. 

 
Lüüs võib soodustada palati alarõhu säilimist. 
 
Sellise ventilatsiooniga isolatsioonipalat on nõutav ainult õhklevinakkuste puhul, nt tuberkuloos, 
leetrid, tuulerõuged. 
 
Kui palati ventilatsiooni saab muuta ülerõhuliseks, võib palatit kasutada ka kaitsvat isolatsiooni 
nõudvate patsientide puhul. 
 
Ülejäänud isoleerimist vajavad patsiendid saab paigutada ühevoodilisse palatisse, mille peamine 
tingimus on: palatist lahkudes käte pesemise ja desinfitseerimise ning kitli eemaldamise võimalus.  
Lüüs on selleks otstarbeks soodne, aga mitte vajalik.  Kuna kontaktnakkusi ja piisknakkusi kantakse 
edasi vaid personali kätega (harva riietel), ei vaja sellised palatid ventilatsiooni kontrolli. 
 
Isolatsioonipalati uksele on soovitatav asetada vastava isolatsioonikategooria tähis, eelistatult lühike 
infoleht kehtiva isolatsiooni põhielementide kohta (nõutav kaitseriietus, külastamise piirangud).  
Isolatsioonipalatis kehtivaid nõudeid peavad rakendama kõik isikud, kes sisenevad 
sellesse ruumi või tegelevad nende patsientidega.  Vastasel juhul muutub mõttetuks kogu 
isolatsiooni olemasolu. 
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Palat, mille ventilatsiooni saab seada ka ülerõhu peale, on kasutatav ka "kaitsva" isolatsiooni 
patsientidel.  Sel juhul peab sissetulev õhk olema rangelt filtreeritud. 
 
4.2  Kohortisolatsioon 
 
Patsientide kohortimine tähendab sama nakkusega patsientide paigutamist ühte palatisse.  See on 
puhangute puhul sageli ainus võimalus nakkusohtlike patsientide eraldamiseks teistest.  Epideemia 
korral tuleb osakond sulgeda või piirata uute patsientide vastuvõttu antud osakonda. 
 
Nõuded kohortisolatsioonile: 

 · Kohorteeritaval patsiendil ei tohi olla ühtegi teist nakkust. 
 · Patsiendid eristatakse kahte kohorti: nakkusohtlikud ja eeldatavalt nakkusvabad;  

potentsiaalselt nakatunud (nakkusohtlike kontaktsed) isikud moodustavad kolmanda rühma, 
keda ei saa kohortida, sest mõned on nakatunud ja teised ei ole. 

 · Kohorte tuleb füüsiliselt eraldada (eri palatid, osakonna eri piirkonnad) ja igasugune kontakt 
kohortide vahel tuleb viia minimaalseks.  Kontaktsed tuleb isoleerida inkubatsiooniperioodi 
lõpuni. 

 · Sama nakkusega või sama nakkuse kahtlusega uued patsiendid paigutatakse nakkusohtlike 
kohorti. 

 · Nakkusohtlike ja nendega kontaktis olnud patsientidega tegelev personal peaks antud 
nakkuse suhtes olema immuunne. 

 · Nakkusohtlike patsientidega peaks tegelema eraldi personal.  Kui samad isikud tegelevad nii 
nakkusohtlike kui ka teiste patsientidega, siis tuleb võimaluse korral esmajärjekorras tegelda 
nakkusvabade patsientidega ja seejärel nakkusohtlike patsientidega (kehtib ka arsti visiitide 
kohta). 

 · Isolatsiooni piirkond ja selles kasutusel olnud vahendid võetakse uuesti tavakasutusele pärast 
nende lõplikku puhastamist ja desinfitseerimist. 

 
Kohortimine ei ole soovitatav tuberkuloosi puhul: isoleerimisvajaduse ajal ei ole veel teada, kas 
ühel patsiendil on ravimresistentne tuberkuloos. 
 
4.3  Käte pesemine ja desinfektsioon 
 
Käte pesemine ja desinfektsioon on olulisemaid lülisid nakkuste leviku tõkestamisel.  Selle 
rõhutamiseks ja meeldetuletamiseks asetatakse isolatsioonipalati uksele vastavat tegevust kujutav 
joonissilt. 
 
Käte desinfitseerimine on nõutav alati: 
  · isolatsioonipalatist väljudes (määrdumise korral tuleb käed enne ka pesta); 
  · pärast kaitsekinnaste ja kaitsekitli eemaldamist; 
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  · pärast kontakti potentsiaalselt nakatunud eritistega või nendega määrdunud materjalidega, 
vahenditega; 

  · enne invasiivsete protseduuride teostamist, enne haavade sidumist; 
  · enne sisenemist kaitsvat isolatsiooni vajava patsiendi palatisse. 
 
Vt ka "Käte dekontaminatsiooni" peatükki. 
 
4.4  Kaitsekindad 
 
Kinnaste kasutamise eesmärgid: 
  · Kindad vähendavad personali endogeense mikrofloora sattumist patsiendi nahale (näiteks 

operatsiooni ajal). 
  · Kindad vähendavad mikroorganismide ülekandmise võimalust ühelt patsiendilt teisele (sama 

tulemus saadakse ka hoolika käte desinfitseerimisega). 
  · Kindad vähendavad nende kandjal patsiendi mikroobidega nakatumiseriski. 
 
Kaitsekinnaste kasutamise üldised reeglid: 
  · Kinnaste kasutamine ei vabasta kohustusest käsi pesta / desinfitseerida. 
  · Kinnaste kasutamine on kohustuslik invasiivsete protseduuride korral ja teistes situatsioonides, 

kus võib tekkida kontakt vere või verd sisaldavate kehavedelikega. 
  · Steriilseid kindaid kasutatakse nakkusohtlike patsientide juures nagu teistegi patsientide puhul 

aseptiliste protseduuride korral. 
  · Kindad peavad olema ainult ühekordseks kasutamiseks;  need ei pea olema steriilsed (v.a teatud 

juhtudel -- vt "Käte dekontaminatsiooni" peatükki), piisab tööstuslikult puhastest kinnastest. 
  · Enamasti ei pea isolatsioonipalatis kindaid kandma kogu aeg, vaid piisab nende kandmisest ajal, 

mil ollakse kontaktis patsiendiga või eritistega määrdunud materjalide ja esemete käsitsemisel.  
Kui aga patsient liigub palatis ringi, võib olla kogu palati keskkond saastatud ja sel juhul tuleb 
isolatsioonipalatis kindaid kanda kogu aeg . 

  · Kontaktnakkuse isolatsiooni puhul kantakse isolatsioonipalatis alati kindaid. 
 
Vt ka "Käte dekontaminatsiooni" peatükki. 
 
4.5  Kaitseriietus  
 
Kaitsekitli eesmärgiks on nakkusetekitajate ülekandmise vältimine saastunud riiete kaudu. 
 
Kaitsekittel on eeskätt vajalik nakkusohtlike eritiste käsitsemisel (haavade sidumisel ja teistel 
protseduuridel, kus võib tekkida nakkusohtliku materjali pritsmeid jne).  Samasuguse kaitseefektiga 
on kilepõlled, mis on teatud situatsioonides isegi eelistatud (niiskuskindel). 
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Kaitsekittel eemaldatakse enne isolatsioonipalatist lahkumist, seejärel käed desinfitseeritakse. 
 
Kaitsekittel võib olla korduvalt või ühekordselt kasutatav.  Korduvalt kasutatav kaitsekittel 
saadetakse pesusse nähtava määrdumise korral. 
 
  · Kontaktnakkuse isolatsiooni puhul kantakse ruumi sisenemisel alati kaitsekitlit, isegi kui ei ole 

ette näha otsest kontakti patsiendiga.  Kui on tõenäoline rohke määrdumine või kehavedelike 
pritsmete teke, on soovitatav lisaks kanda ühekordset niiskusele läbimatut kilepõlle. 

 
  · Piisknakkuse isolatsiooni puhul kantakse kaitsekitlit ainult väiksemate laste (kuni kuueaastaste) 

juures. 
 
  · Õhklevinakkuste puhul ei kanta kaitseriietust, v.a siis, kui patsiendi mõni kaasnev nakkus seda 

nõuab. 
 
Isolatsioonipalati uksele asetatakse nõutava kaitseriietuse kujutisega joonissildid. 
 
4.6  Suu-ninamaskid 
 
Suu-ninamaski eesmärk on vähendada bakterite/viiruste sissehingamist, s.t suurem hulk piiskasid jääb 
maski peale.  Sellega suu-ninamask: 
  · kaitseb kandjat nakkusohtlike eritiste pritsmete sattumise eest limaskestadele; 
  · tagab piisava puhtuse aseptilistel protseduuridel. 
 
Suu-ninamaski kasutamise näidustused: 
  · õhklevinakkuse isolatsioonis 
  · piisknakkuse isolatsioonis lähikontaktil patsiendiga 
  · kaitsvas isolatsioonis 
  · aseptilistel protseduuridel. 
 
Suu-ninamaski kaitseefekti tagamiseks peab tähelepanu pöörama järgnevale: 
  · kasutada võib ainult efektiivseid tehiskiust maske 
  · mask peab tihedalt kinni katma nina ja suu piirkonna 
  · piisknakkuste puhul eemaldatakse mask enne  isolatsiooniruumist väljumist ja selle järgselt 

desinfitseeritakse käed;  õhklevinakkuste puhul eemaldatakse mask pärast isolatsiooniruumist 
väljumist 

  · kaitseefektiivsus väheneb oluliselt, kui mask muutub niiskeks (nt väljahingatavast õhust).  
Tunduva märgumise puhul peaks maski vahetama.  Puuvillasest riidest maskid võivad takistada 
piiskasid, aga ei paku piisavat kaitset õhklevinakkuste vastu.  Kiiresti märguvad pabermaskid ei 
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sobi üldse. 
4.7  Kaitseprillid 
 
Kaitseprille kasutatakse protseduuridel, mille käigus võib tekkida nakkusohtlike eritiste pritsmeid, et 
vältida nende sattumist silma limaskestale. 
 

4.8  Juuksekaitsed 

 
Juuksekaitseid kasutatakse: 
  · operatsiooniosakonnas 
  · kaitsva isolatsiooni puhul 
  · teistes situatsioonides, kus on nõutav steriilsus. 
 

4.9  Kingakatted 

 
Kingakatted ei väldi nakkuste ülekandmist ning ei ole vajalikud ühegi isolatsioonikategooria puhul.  
Neid kantakse personali jalanõude kaitsmiseks olukordades, kus nende saastumine vere või 
eritistega on tõenäoline. 
 

 

5.  ISOLATSIOONINÕUETEST TULENEVAD ERINÕUDED PROTSEDUURIDELE 

 

5.1  Isoleerimist vajava patsiendi saabumine haiglasse 

 
Kui patsiendi isoleerimise vajadus on teada enne haiglasse saabumist, siis tuleb ta viia 
vastuvõtuosakonna isolatsiooniruumi (õhklevinakkuste puhul on veel parem kohe suunata vajaliku 
osakonna isolatsioonipalatisse).  See eeldab vastuvõtuosakonnas vähemalt ühe ruumi (soovitavalt 
kahe ruumi) olemasolu, kuhu oleks võimalik paigutada nakkusohtlik patsient.  Ideaalselt on see ruum 
kohandatav ka õhklevinakkuste isolatsiooniabinõusid nõudvate nakkustega patsientide jaoks 
(vastava ventilatsiooniga).  Sama nõue kehtib ka intensiivravi-osakonnale ning vähemalt ühele sarnase 
profiiliga osakondadest (näiteks üks palat ühes sisehaiguste osakonnas, üks palat ühes 
kirurgiaosakonnas jne).  Neid ruume ei pea hoidma tühjana, vaid võib kasutada ka 
mittenakkusohtlike patsientide raviks, kuid isoleerimis-vajaduse tekkel ruum vabastatakse 
isoleeritavale patsiendile.   
 
Kui patsient saabub haiglasse ilma mingi informatsioonita isoleerimisvajaduse kohta, siis tuleb 
vastuvõtval arstil otsustada, kas patsient vajab isoleerimist ja kui, siis millist.  Nõutav kategooria 
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märgitakse haigusloo kaanele. 
 

5.2  Osakonnas viibiv isoleerimist vajav patsient 

 
Isoleerimist vajav patsient paigutatakse osakonnas eraldi palatisse (õhklevinakkushaiguse 
kahtlustamisel  vastava ventilatsiooniga isolatsioonipalatisse).  Isoleerimiseks kasutatava üksikpalati 
läheduses peab olema kätepesuks ette nähtud kraanikauss koos seebi ja desinfitseeriva lahusega.  
Ideaalselt on igas isolatsioonipalatis ukse ligidal kraanikauss. 
 
Patsiendi raviarst hindab isolatsiooni jätkamise vajadust diagnoosi täpsustamise käigus ja 
nakkustõrjerühma nõustamisel.  Patsiendi muutumisel nakkusohutuks loeb isolatsiooni lõpetatuks, 
tehes vastava märkuse haigusloole (koos isolatsiooni lõpetamise kuupäevaga). 
 
Sama mikroorganismi tekitatud nakkusega patsiente võib paigutada ühte palatisse (kohort-
isolatsioon), kui ollakse kindlad, et kummalgi ei ole mingit teist ohtlikku nakkust. 
 
5.3  Patsiendi informeerimine  
 
Isolatsioonimeetmete parema rakendamise eesmärgil on vaja patsiendile teatada: 
  · miks teda isoleeritakse 
  · milline on nõutavate isolatsioonimeetmete olemus 
  · et patsient ei tohi väljuda isolatsiooni piirkonnast (-palatist) 
  · et hea isiklik hügieen (eriti käte pesemine) aitab kaasa nakkuse lakkamisele. 
 
Osakonna personal peab hoolitsema selle eest, et kõik isolatsioonis oleva patsiendi kontaktsed on 
teadlikud isolatsioonireziimist ning täidavad vastavaid nõudeid. 
 
5.4  Analüüside võtmine ja käsitsemine  
 
Ettevaatusabinõud analüüside võtmisel ja käsitsemisel kehtivad kõikidele, kes sellega tegelevad 
(laboratooriumitöötajad, osakonna meditsiiniõed  ja arstid).  Analüüsivõtjat teavitatakse kehtivast 
isolatsioonikategooriast  vastava märkusega analüüsi tellimislehel.   Kui isolatsioonikategooria nõuded 
ei ole isolatsioonipalati uksel, tuleb analüüsivõtjat nendest informeerida.  
 
Analüüsivõtja peab kasutama patsiendi juures nõutavaid kaitseriideid ja -vahendeid (vastavalt 
kehtivale isolatsioonikategooriale). 
 
Käed desinfitseeritakse alati enne ja pärast analüüsi võtmist, samuti pärast kaitseriietuse eemaldamist. 
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Isolatsioonipalatisse viiakse ainult analüüsi võtmiseks vajalikud vahendid ja patsiendi andmetega 
kleepsilt(sildid).  Mõned vahendid (_gutt jms) võib võimaluse korral jätta isolatsioonipalatisse 
edaspidiseks kasutamiseks.  Analüüside saatekirju või tellimislehti ei võeta isolatsioonipalatisse 
kaasa. 
 
Analüüside võtmisel ja transportimisel tuleb arvestada universaalsete ettevaatusabinõudega, mille 
kohaselt kõikide  patsientide analüüsi materjalid on potentsiaalselt nakkusohtlikud (vt "Universaalsed 
ettevaatusabinõud").  Seetõttu ei märgistata analüüsi ega saatelehte ohumärgiga. 
 
Analüüsi tuleb võtta võimalikult puhtalt, et mitte kontamineerida analüüsinõu välispinda.  
Nakkusohtliku materjaliga analüüsinõud suletakse korralikult juba isolatsioonipalatis.  Analüüsikatsuti 
saastumisel analüüsimaterjaliga tuleb see kohe puhastada ja desinfitseerida sobiva ainega (nt alkohol) 
enne sellele patsiendi andmetega sildi kleepimist.  Samuti ümbruskonna määrdumisel 
analüüsimaterjaliga tuleb see puhastada ja desinfitseerida enne isolatsioonipalatist lahkumist. 
 
Purunemisohu tõttu pannakse analüüsinõud transpordi ajaks hoiuanumasse või kilekotti. 
 
5.5  Protseduuride ja uuringute tegemine  
 
Õhklevinakkuse isolatsioonis olevale patsiendile tehakse kõik protseduurid (analüüside võtmine, 
süstimised, sidumised jne) ja uuringud isolatsioonipalatis, rakendades seal kehtivaid 
ettevaatusabinõusid ja kaitsevahendeid.  Kui patsienti tuleb uurida (opereerida jne) väljaspool 
isolatsioonipalatit, on soovitatav patsient panna uurimisosakonna tööpäeva viimaseks patsiendiks (kui 
haiguse ägedus ei nõua teisiti), vältimaks teiste patsientide ja personali sattumist nakkusohtlikku 
olukorda.  Uurimisosakonda teavitatakse eelnevalt ja meenutatakse ka suusõnaliselt 
isolatsiooninõudeid. 
 
Teiste isolatsioonikategooriate puhul tehakse võimalikult palju protseduure isolatsiooni-palatis ja sealt 
väljasaatmise korral teavitatakse vastuvõtuosakonda isolatsiooninõuetest. 
 
Kui võimalik  tehakse esmajärjekorras protseduurid/uuringud kaitsvat isolatsiooni vajavatele 
patsientidele, seejärel tavalistele nakkusvabadele patsientidele ning kõige lõpuks isolatsiooni-
nõudvatele patsientidele. 
 
Igal juhul märgitakse uuringu saatekirjale nõutav isolatsioonikategooria. 
 
Uuringut sooritav personal peab kasutama patsiendi isolatsioonikategooriale vastavaid 
kaitsevahendeid. 
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Pärast kontaktnakkuse isolatsiooni vajava patsiendi (k.a piisknakkustega kuni kuueaastased lapsed) 
lahkumist uurimisruumist  puhastatakse seal kõik pinnad ja vahendid, mis olid patsiendiga kontaktis.  
Soovitatav on sellist patsienti uurida transpordiks kasutatud raamil (mitte paigutada üldkasutatavale 
alusele). 
 
 
5.6  Patsiendi transport 
 
Nakkusohtliku patsiendi transpordi alustamise eelduseks on asjaolu, et ruum, kuhu patsient viiakse, 
on patsiendi vastuvõtmiseks igati valmis. 
 
Patsiendi üleviimisel teise osakonda/transportimisel uuringute osakonda teavitatakse eelnevalt 
vastuvõtvat osakonda.  Üleviimise epikriisis peab olema märgitud, millise isolatsioonikategooriaga on 
tegemist.  Suusõnaliselt teavitatakse, et patsient vajab isolatsiooni ettevaatusabinõusid; vajaduse 
korral antakse käitumisjuhised isolatsiooni korraldamiseks.   Vt ka eelnevat osa "Protseduuride ja 
uuringute tegemine". 
 
Nii patsiendile kui ka teda transportivale personalile tuleb selgitada nakkuse ülekandmisteid ja kuidas 
nakatumist on võimalik vältida.  Transpordi ajaks kaetakse patsient puhta (mitte patsiendi voodist 
võetud) linaga, v.a pea.  Piisknakkustega ja õhklevinakkustega patsiendid (vastavalt nõuetele ka 
transportiv personal) varustatakse suu-ninamaskidega.  Transportiv personal ei vaja tavaliselt muud 
kaitseriietust. 
 
Transpordi ajal tekkinud vere- ja muud kehaeritiste plekid tuleb kohe puhastada ja desinfitseerida 
vastavalt sellekohastele juhistele  (vt "Seadmete ja keskkonna dekontaminatsiooni" peatükki). 
 
Kõik transpordil kasutuses olnud vahendid kuuluvad puhastamisele ja desinfitseerimisele või 
äraviskamisele vastavalt patsiendi isolatsioonikategooria nõuetele. 
 
  5.6.1  Transport haiglast väljapoole: 
 
Transpordi tellimisel tuleb teatada isolatsioonikategooria.  Iga isolatsiooninõudva patsiendi transpordi 
järgselt tuleb autos teostada lõplik koristamine vastavalt patsiendile kehtivatele 
isolatsioonikategooriatele.  Transpordi ajal tekkinud vere- ja muud kehaeritiste plekid tuleb esimesel 
võimalusel puhastada ja desinfitseerida. 
 
Isoleeritava õhklevinakkusega patsiendi transpordil on soovitatav autoaknad lahti hoida; kui see ei 
ole võimalik, ei tohi kedagi teist transportida samas autos nelja tunni jooksul.   
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5.7  Külastamine  
 
Külastamine on enamasti lubatud tingimusel, et külastajatele on selgitatud nakkusohtu ja selle 
vältimiseks rakendatavaid kaitsemeetmeid (käte hügieen, kaitseriietus). 
 
Mõne nakkusohtliku patsiendi külastamine on teatud riskirühma kuuluvatele isikutele siiski keelatud 
(näiteks Herpes zoster nakkusega patsienti ei tohi külastada immuunsupressiooniga inimene).  
Kopsu- ja kõrituberkuloosi puhul on külastamine keelatud seni, kuni patsient ei ole enam 
nakkusohtlik (s.t rögakülvid negatiivsed), v.a haruldastel tingimustel (nt imiku vanemad). 
 
Kõik külastajad peavad enne palatisse minekut oma saabumisest teatama patsiendiga tegelevale 
meditsiiniõele.  Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest. 
 
Külastajale tuleb selgitada järgmist: 
  · Ohud patsiendile  

  - käte tähtsus nakkuste ülekandmisel: külastajad peavad pesema oma käsi enne ja pärast 
patsiendi puudutamist 

  - ebapiisavalt küpsetatud ja riknenud toidud 
  - nakkustega külastajad 
  - lastest külastajad, kes ei mõista nakkustõrje tähtsust. 

  · Ohud külastajale 
  - külastatava patsiendi nakkusohtlikkus 
  - haiguse ülekande vältimiseks rakendatavad abinõud (seletuste andmise järgselt tuleb 

veenduda, kas inimene on temalt nõutavatest abinõudest õigesti aru saanud). 
 
Sugulastel või sõpradel on lubatud abistada patsienti: 
  · ulatada patsiendile siibrit või uriininõud, mille järgselt tuleb käed pesta; 
  · pesta või vannitada patsienti; 
  · pöörata patsienti ja teha lamatiste profülaktikat, mille järgselt tuleb käed pesta; 
  · toita patsienti, mille järgselt tuleb käed pesta; 
  · vajaduse korral kutsuda meditsiinipersonali. 
 
Kontaktnakkuse isolatsioonis oleva patsiendi külastajale tuleb rangelt keelata teiste patsientide 
puudutamine või abistamine. 
 
 
 
 
5.8  Esemed ja vahendid 
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  5.8.1  Voodipesu: 
 
Silmnähtavalt määrdunud korduvkasutusega voodipesu pannakse patsiendi voodi juures ettevaatlikult 
(ilma liigse lehvitamise ja põrandale viskamiseta) pesukotti.  Niiske või märg voodipesu tuleb 
eelnevalt asetada kilekotti (selleks sobivad jäätmekotid) ja alles seejärel vastavalt tähistatud 
pesukotti.  Nakkusohtliku musta pesuga pesukotte hoitakse isolatsioonipalati hooldusruumis (selle 
puudumisel palatis) kuni transpordini. 
 
Kogu haiglapesu tuleb pesta masinas kuuma vee (vähemalt 71oC vähemalt kolmeks minutiks) ja 
detergendiga, millest piisab kontaktnakkusetekitajate hävitamiseks. 
 
Ühekordse kasutusega pesu pannakse jäätmekotti;  kehaeritistega rohkelt määrdunud pesu pannakse 
vastavasse kilekotti. 
 
  5.8.2  Eritised: 
 
Ekskremendid suunatakse otse kanalisatsiooni ilma eelneva desinfitseerimiseta.  (Uriini ja rooja 
desinfitseerimine enne kanalisatsiooni valamist on ohtlik personalile ja igal juhul ei vähendaks see 
üldist patogeenide koormust kanalisatsioonis.)  Desinfitseeritakse ainult kanalisatsiooni puudumisel. 
 
Isolatsioonipalatis on patsiendil ainult tema kasutuses olev uriinipudel ja siiber.  Ideaalsel juhul toimub 
nende puhastamine ja desinfitseerimine isolatsioonipalati hooldusruumis, selle puudumisel osakonna 
hooldusruumis.  Siibrite ja uriininõudega tegelemisel tuleb kasutada mittesteriilseid kindaid, vältimaks 
otsest kontakti patsiendi eritistega.  Pärast kinnaste eemaldamist tuleb käed pesta ja desinfitseerida.  
Isolatsioonipalati hooldusruumi puudumisel asetatakse siibrid ja uriininõud vastavasse kilekotti ja 
viiakse võimalikult kohe osakonna hooldusruumi töötlemiseks.  Töötluse järgselt viiakse vahendid 
tagasi samale patsiendile. 
 
Isolatsioonivajaduse lõppedes abivahendid desinfitseeritakse kuumdesinfektsiooni-masinas või selle 
puudumisel desinfitseeriva aine lahusega.  Isolatsioonipalati hooldusruumi olemasolul tehakse esmane 
desinfektsioon kohapeal ja seejärel viiakse osakonna hooldusruumi lõplikuks töötluseks.  Palati 
hooldusruumi puudumisel pakitakse vahendid vastavasse kilekotti ning saadetakse osakonna 
hooldusruumi. 
 
  5.8.3  Jäätmed: 
 
Nakkusohtliku materjaliga ilmselt saastunud materjal (nn "bioloogilised jäätmed") kogutakse 
niiskuskindlasse jäätmekotti, mis palatist ära viimiseks pannakse punasesse jäätmekotti, kui 
kohalikud eeskirjad ei sätesta teisiti.  Vastav kott juba tähendab nakkusohtlikke jäätmeid, eraldi 
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märgist ei ole vaja.  Nakkusohtlike jäätmetega tuleb alati tegelda ettevaatlikult, vältides ümbruskonna 
saastumist. 
 
Kontaktisolatsioonis loetakse kogu keskkond nakkusohtlikuks, k.a jäätmed, mis kõik pannakse 
punasesse kilekotti. 
 
Teravad ja torkavad vahendid kogutakse palatis hoitavasse torkekindlasse anumasse, mis suletakse 
kaanega selle täitumisel 2/3-ni.  Seejärel desinfitseeritakse anuma välispind ja käideldakse koos teiste 
haigla teravate/torkavate anumatega.  Kuna kõik teravad/torkavad loetakse nakkusohtlikeks, ei vaja 
need anumad erilist märgist. 
 
Nakkusohtlikud jäätmekotid kogutakse puhastatavatesse ja desinfitseeritavatesse suletud ruumidesse 
enne nende lõplikku eemaldamist. 
 
Ülejäänud jäätmed kogutakse tavalisse jäätmekotti ja kõrvaldatakse koos teiste haigla-jäätmetega.  
Nakkuskahtlusega jäätmeid (punases kilekotis) käsitletakse vastavalt kohalikele eeskirjadele. 
 
Haiglajäätmete liigitamine toimub vastavalt sätestatud klassifikatsioonile markeeritud kottidesse. 
 
  5.8.4  Uurimis-, ravi- ja põetusvahendid: 
 
Isolatsioonipalatisse varutakse võimaluste piires seal korduvalt vajaminevad uuringu-, ravi- ja 
põetusvahendid -- kraadiklaas, vererõhuaparaat jms.  Eelistatakse ühekordsete vahendite 
kasutamist.  Korduvkasutusega vahendid, mida ei ole võimalik jätta ainult isolatsioonipalati patsiendil 
kasutamiseks, tuleb kohe pärast tarvitamist (enne pesemist või puhastamisele saatmist) 
desinfitseerida.  Desinfitseerimata vahendeid võib viia osakonna puhastusruumi ainult suletud kilekotis 
või kaanega kaetud anumas, ning seal siis kohe  desinfitseerida. 
 
Isolatsiooni lõppedes puhastatakse ja desinfitseeritakse korduvkasutusega protseduuri-vahendid.  
Need kuuluvad esmasele desinfitseerimisele isolatsioonipalatis ja saadetakse seejärel edasiseks 
töötluseks.  Kui isolatsioonipalatis puuduvad võimalused esmaseks desinfektsiooniks, siis asetatakse 
vahendid vastavasse kotti ning saadetakse osakonna hooldusruumi. 
 
Termomeetrid pestakse sooja vee ja detergendiga, kuivatatakse ning töödeldakse desinfektantiga (ei 
leotata desinfitseeriva aine lahuses). 
 
Haiguslugu ja muud dokumentatsiooni ei viida kunagi isolatsioonipalatisse. 
5.9  Toitlustamine  
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Toidu saastumise oht tuleneb peamiselt kahest allikast: eelnevalt saastunud toiduainetest või 
toidukäitlejate kätest. 
 
Köögis peavad olema käte pesemise kraanikausid ja sätestatud käte pesemise kord.  
Nakkustõrjerühm peab köögis perioodiliselt kontrollima käte pesemist. 
 
Köögis ei ole lubatud töötada isikul, kellel esineb oksendamine ja/või kõhulahtisus.  Iga diarröaga 
seotud haiguse puhul tuleb toidukäitlejat kontrollida salmonelloosi ja teiste soolenakkuste suhtes, 
enne kui ta lubatakse tagasi tööle.  Köögis töötav ning toidu valmistamise ja serveerimisega tegelev 
personal peab olema enne tööle asumist kontrollitud kõhutüüfuse kandluse suhtes. 
 
Toidukäitlejate nahakahjustused peavad olema täiesti kaetud niiskuskindla sidemega.  
Nahanakkusega isikul ei lubata toidu valmistamisel ega serveerimisel osaleda. 
 
Toidu valmistamiseks, säilitamiseks ja serveerimiseks ette nähtud nõuetest tuleb rangelt kinni pidada. 
 
Söök serveeritakse palatis ning serveerimisalus desinfitseeritakse pärast söömist. 
 
Toidujäätmeid ei tagastata kööki; vedelad jäägid valatakse kanalisatsiooni ja tahked pannakse 
jäätmekotti. 
 
Toidunõude pesemiseks tuleks eelistada nõudepesumasinat, kasutades kõige kuumemat vett, mida 
on antud masina jaoks soovitatud; sel juhul on toidunõudega nakkuse levimise võimalus väike.  
Käsitsi pesemisel tuleb kasutada võimalikult kuuma vett ja detergenti; hõõruda hoolikalt ja kuivatada 
lõplikult.  Kontaktnakkuste puhul tuleb nõudepesumasina puudumisel kasutada ühekordselt 
kasutatavaid toidunõusid. 
 
5.10  Ettevaatusabinõud laboratooriumis 
 
Kõikide analüüside käsitsemisel laboratooriumis on alati nõutav universaalsete ettevaatus-abinõude 
rakendamine.  Analüüsimaterjali kätega kokkupuuteohu korral tuleb kanda kindaid. 
 
Analüüsimaterjali sattumisel laboratooriumi tööpindadele tuleb see koht kohe puhastada ja töödelda 
desinfitseeriva ainega. 
 
Laboratooriumis töötavad inimesed peavad teadma, et kinnaste kandmine on vajalik nende enda 
tervise kaitseks. 
 
Mikrobioloogia laboratooriumitel on erinõuded. 
5.11  Ettevaatusabinõud nakkusohtliku patsiendi surmajärgsel perioodil 
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Inimese surm ei muuda nakkusohtu.  Vastupidi -- kõik bakterid paljunevad tõhusamalt 
immuunsüsteemi puudumisel.  Piisk- ja õhklevinakkuste levimise oht väheneb, v.a lahkamise ajal, kus 
tekivad aerosoolid.  Surnukeha käsitsemisel ja transpordil järgitakse põhiliselt kontaktnakkuse 
isolatsiooni nõudeid. 
 
Kõikide surnukehadega tegelemisel tuleb käituda järgnevalt: 
  · Surnukehaga tegelemisel (s.o lähikontakt) tuleb kasutada vastavaid kaitseriietuse komponente, 

mis olid nõutavad patsiendi elu ajal (nt  kaitsekittel, kindad). 
   · Vältida ümbruskonna ja enda saastumist vere ja teiste kehaeritistega.  Määrdumiste ja pritsmete 

tekkel tuleb need kohe  likvideerida puhastamise ja desinfitseerimise teel. 
  · Surnu puhastatakse ja kaetakse puhaste linadega (mitte tema eluajal kasutusel olnud linadega) 

transpordi tarbeks. 
  · Surnukeha viiakse osakonnast ära selleks ette nähtud raamiga.  Viimane kuulub kasutamise 

järgselt kohe desinfitseerimisele. 
  · Transpordi ajal tekkinud ümbruskonna määrdumised surnukeha eritistega tuleb kohe puhastada 

ja desinfitseerida. 
  · Transportiv personal peab kasutama kindaid, kui on vaja surnukeha puudutada (ümbertõstmisel, 

omastele näitamisel  jne). 
  · Omastel palutakse vältida surnu puudutamist. 
  · Pärast surnukeha käitlemist ja kinnaste eemaldamist pestakse ja desinfitseeritakse käed. 
 
  5.11.1  Lahang: 
 
Kõikide surnukehade lahkamise juures järgitakse kontaktnakkuse isolatsiooni nõudeid. 
 
Surnukeha lahkamisel tuleb kanda järgmist kaitseriietust: 
  · niiskuskindel kaitsekittel või kilekittel, mis väldib täielikult surnu eritistega kontakti 
  · kaitsekindad (haiguste puhul, mis on väga väikse doosiga ülekantavad -- näiteks B-hepatiit -- , 

võib olla otstarbekas kahekordseid kindaid kanda) 
  · suu-ninamask ja kaitseprillid; eelistatud on kogu nägu katvad näokaitsmed.  Juhul, kui 

kahtlustatakse tuberkuloosi, tulareemiat või katkpneumooniat, peavad kõik lahanguruumis 
viibivad isikud kandma suu-ninamaski. 

 
Vältida enese vigastamist lahangul kasutatavate terariistadega (noad, nõelad jms);  vältida vere ja 
surnukeha teiste eritiste pritsmete teket.  Hingamisteede lahkamisel püüda võimalikult vähe aerosoole 
tekitada. 
 
Lahangu järgselt tuleb surnukeha hoolikalt puhastada ja riietada.  Selle tegevuse juures on soovitatav 
kanda kaitseriietust. 
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Ühekordse kasutusega kaitseriietus asetatakse vastavasse (nakkusohtlike jäätmete) jäätmekotti;  
korduvkasutusega riided asetatakse niiskuskindlasse kotti, seejärel vastavasse pesukotti.  Pärast 
kaitseriietuse eemaldamist pestakse ja desinfitseeritakse käed. 
 
  5.11.2  Lahanguruumi koristamine: 
 
Kõik lahangu käigus tekkinud jäätmed tuleb pakkida niiskuskindlatesse jäätmekottidesse, mis 
väljaspool lahanguruumi asetatakse vastavasse jäätmekotti. 
 
Lahangul kasutatud instrumendid kuuluvad esmalt desinfitseerimisele nõutavas desinfitseeriva aine 
lahuses ja alles seejärel need puhastatakse.  
 
Kõik pinnad tuleb pesta sooja vee ja detergendiga, lasta kuivada ning seejärel desinfitseerida sobiva 
desinfektantiga.  Soovitatav on kasutada ühekordseid koristusvahendeid;  korduv-kasutusega 
koristusvahendid tuleb pärast kasutamist pesta ja desinfitseerida. 
 
Koristamise ajal kasutada kaitsekindaid ja suu-ninamaski.  Pärast kinnaste eemaldamist pesta ja 
desinfitseerida käed. 
 
 
 
 
 
Koostamisel kasutatud kirjandus : 
 
Hospital Infection Control Practices Advisory Committee   Guideline for Isolation Precautions in 
Hospitals   Centers for Disease Control and Prevention (USA), 1997. 
 
Mustamäe Haigla  hügieenijuhend, 1998. 
 
TB Infection-Control Guidelines Work Group   Guidelines for Preventing the Transmission of  
Mycobacterium tuberculosis  in Health-Care Facilities   Centers for Disease Control and 
Prevention & National Institute for Occupational Safety and Health (USA), 1994. 



LISA A 

ISOLATSIOONIMEETMETE KOKKUVÕTE 

 

 

 

           Universaalsed abinõud (U.A)      Kontaktnakkused           Piisknakkused   Õhklevinakkused          Kaitsev 
 
Ruumi 

tüüp: 

 
Vaba 

 
Eraldi palat,  

vajadusel kohortimine 

 
Eraldi palat,  

vajadusel kohortimine 

 
Isolaator alarõhuga 

 
Isolaator ülerõhuga 

 
Kätepesu/ 

desinfit-

seerimine: 

 
Peale igat patsienti või 

potentsiaalselt kontami-

neeritud vahendite puudu-

tamist;  enne järgmise 

patsiendiga tegelemist 

 
Kinnaste eemaldamisel, 

enne palatist lahkumist 

 
Kinnaste eemaldamisel 

 
Lisaks U.A’le: 

kui käed on kontami-

neerunud vere ja teiste 

kehaeritistega 

 
Lisaks U.A’le: 

enne ruumi sisenemist 

tuleb käed hoolikalt 

pesta ja desinfitseerida 

 
Kindad: 

 
Kontakti puhul patsiendi vere 

ja teiste keha-eritistega/ 

limaskestadega/ mitteintaktse 

nahaga; käsitsedes vere ja 

teiste eritistega määrdunud 

pindu või esemeid;  

invasiivsetel protseduuridel 

 
Kontakti puhul 

patsiendiga,  

tema eritistega  ja 

keskkonnaga 

 
Lisaks U.A’le: 

kuni kuuaastaste laste 

juures, kontakti puhul 

patsiendi  ja tema 

keskkonnaga 

 
Sama, kui universaalsed 

abinõud 

 
Kõik ruumi sisenevad 

isikud 

 

 

 



 

 

 

   Universaalsed abinõud            Kontaktnakkused           Piisknakkused   Õhklevinakkused  Kaitsev 
 
Kitlid: 

 
Protseduuridel, mille käigus 

võivad tekkida vere ja teiste 

kehavedelike pritsmed 

 
Kõik ruumi sisenevad 

isikud 

 
Lisaks U.A’le: 

kuni kuueaastaste laste 

juures 

 
Sama, kui  univeraalsed 

abinõud 

 
Kõik ruumi sisenevad 

isikud peavad kasutama 

kaitsekitlit 
 
Maskid: 

 
Mask ja kaitseprillid või 

näokaitse on nõutavad 

protseduuridel, mille käigus 

võivad tekkida vere ja teiste 

kehavedelike pritsmed 

-----------------------------

--- 

Patsient ei pea kandma 

maski 

 
Sama, kui universaalsed 

abinõud 

 

 

 

 

------------------------

--- 

Patsient ei pea kandma 

maski 

 
Lisaks U.A ’le: 

lähikontakti puhul 

patsiendiga  

(< 1 meeter) 

 

 

-----------------------

-- 

Patsient peab kandma 

maski väljaspool palati 

 
Kõik ruumi sisenevad 

isikud peavad kandma 

maski 

 

 

 

--------------------------

--- 

Patsient võib väljuda 

palatist ainult vältimatutel 

põhjustel, sel juhul peab 

ta kandma maski 

 
Kõik ruumi sisenevad 

isikud peavad kandma 

maski 

 

 

 

------------------------

--- 

Patsient peab kandma 

maski väljaspool palati 

 
Kontami-

neerunud 

vahendid: 

 
Kõiki ühekordselt kasutatavaid vahendeid, mis on olnud kontaktis patsiendi vere või mitteintaktse nahaga, peetakse nakkusohtlikeks (eriti 

"teravad/torkavad"!) ja pakitakse palatis sobivaks kõrvaldamiseks. 

Korduvkasutusega vahendid puhastatakse ja desinfitseeritakse enne kasutamist teise patsiendi juures. 



Lisa B* 
 

Kliinilised sündroomid või olukorrad, mis kindla diagnoosi puudumisel vajavad empiirilist 
abinõude rakendamist, vältimaks epidemioloogiliselt oluliste patogeenide ülekandmist1 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Empiirilised 

Kliiniline sündroom või olukord2    Võimalik patogeen3      abinõud 
___________________________________________   _______________________________    _______________ 
 
Diarröa: 
 
 
   Äge diarröa, tõenäoliselt nakkuslik,   Enteropatogeenid    Kontakt- 
 
     mähkmetes või inkontinentsel patsiendil 
 
 
   Diarröa  täiskasvanul, kellele hiljuti   Clostridium difficile     Kontakt- 

 
     manustati antibiootikume 
 
 
Meningiit       Neisseria meningitidis   Piisk- 
 
 
Lööbed, dissemineerunud, puudub diagnoos: 
 
 
   Petehhiad, ekhümoosid, koos palavikuga   Neisseria meningitidis   Piisk- 
 
 
   Vesiikulid       Varicella     Õhklevi- 
 

   ning kontakt- 
   Makulo-/papuloosne, koos nohu ja  
 
     palavikuga       Leetrid     Õhklevi- 
 
 
Respiratoorsed nakkused: 
 
 
   Köha/palavik/röntgenoloogilised infiltraadid  Mycobacterium tuberculosis   Õhklevi- 
 
     kopsude ülemises osas, HIV-negatiivsel 
 
     või HIV suhtes väikese riskiga patsiendil 
 
 
   Köha/palavik/röntgenoloogilised infiltraadid  Mycobacterium tuberculosis   Õhklevi- 
 
     mistahes kopsu osas, HIV-positiivsel või 
 
     HIV suhtes suure riskiga patsiendil 
 
 
   Paroksüsmaalne või kestev tugev köha   Bordetella pertussis    Piisk- 
 
     läkaköha haigestumise perioodil 
 
 
   Respiratoorsed nakkused imikutel ja väikestel  Respiratoorsüntsütsiaalne   Kontakt- 
 
     lastel         või paragripi viirus 
                                                                 
1  Nakkustõrje spetsialistid peaksid käesolevat tabelit modifitseerima, kohandamaks kohalikele olu- 
   kordadele.  Haiglal peab olema rutiinne patsientide hindamissüsteem seoses haiglasse vastuvõtuga, 
   tagamaks sobivate abinõude rakendamist igal juhul. 

2  Nimetatud olukordadega patsientidel võivad olla ebatüüpilised sümptomid ja tunnused (nt  vast- 
   sündinutel või täiskasvanutel läkaköhaga võib puududa paroksüsmidega või tugev köha).  Teatud 
   nakkuse levimine ümbruskonnas tuleb ka võtta arvesse kliinilise kahtluse tekkel. 

3  See mikroobide loetelu ei ole täielik ega isegi kõige tõenäolisem.  Need on mikroobid, mille 
   võimalikkuse pärast on vaja lisaabinõusid kuni nende mitteolemasolu on tõestatud. 
 



 
 
 
________________________ 
 
 
* Tabel on võetud järgmisest väljaandest:   CDC.  Guideline for Isolation Precautions in Hospitals, 
 
   kus esines Tabelina 2. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Empiirilised 
 
Kliiniline sündroom või olukord     Võimalik patogeen    abinõud 
 ___________________________________________    _______________________________ _______________ 
 
 
Multiresistentse mikroorganismi risk: 
 
 

Teadaolev [eelnev] nakkus või    Resistentne bakter4    Kontakt- 
 

  koloniseerumine multiresistentse 
 

  mikroorganismiga 
 
 

Naha-, haava-  või kuseteedenakkus    Resistentne bakter    Kontakt- 
 

  patsiendil, kes on hiljuti viibinud haiglas 
 

  või hooldekodus, kus levivad multi- 
 

  resistentsed mikroobid 
 
 
Naha- või haavanakkus: 
 
 

Haav või abstsess, mida ei ole võimalik   Staphylococcus aureus,   Kontakt- 
 

  [täielikult või efektiivselt] katta    A-grupp streptokokk 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 
4 Nakkustõrje osakond määrab eriti tähtsad (kliiniliselt või epidemioloogiliselt) bakterid hilisemate 
  regionaalsete või riiklike andmete alusel. 
 
 



 
 
 

LISA C 
SOOVITATAVAD ISOLATSIOONIKATEGOORIAD NAKKUSHAIGUSTE PUHUL 

 
 

 
 Haigus * 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Abstsess, etiol. teadmata 
    · rohke eritisega 
    · vähese eritisega või ilma 
 
 
* Adenovirus nakkus 
 
 
 
AIDS  (B20-B24) 
 
 
Aktinomükoos  (A42) 
  Actinomyces sp 
 
Amöbiaas (A06) 
  Entamoeba histolytica 
    · düsenteeria 
    · muud vormid 
 
Anogenitaalsed tüükad (A63) 
 

 
 
Kontakt- 
Universaalsed abi- 
  nõud† 
 
Kontakt-, piisk- 
 

 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
Mädaeritis 
Mädaeritis 
 
 
Hingamisteede eritis, 
  roe 
 

 
Veri  jt kehavedelikud 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 
 
Nakatunud nahk 

 
 
Mädaeritise olemasolu 
  vältel 
 
 
Kogu haiglas viibimise 
  vältel 

 
 
"Rohke eritis" = sagedane sidemete vahetamise 
vajadus  või eritist ei ole võimalik sidemetega katta 
 
Epideemia korral patsientide kohortimine.  
Isolatsioon on vajalik nakkavuse pika aja ning kõrge 
kontagioossuse tõttu. 
 

Teatis tervisekaitsetalitusele ainult 
referentslaboratooriumi tulemuse alusel 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
* Tärnitud haigused on need, millele soovitab Eesti Infektsionistide Selts isolatsiooniabinõusid. 



† Universaalseid abinõusid kasutatakse kogu haiglas viibimise vältel, k.a siis, kui loetletud nakkused on ravitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Antraks   (A22) 
  Bacillus anthracis 
    · naha vorm 
    · kopsu vorm 
 
Askariaas     (B77) 
  Ascaris lumbricoides 
 
Aspergilloos  (B44) 
  Aspergillus spp 
 
Balantidiaas  (A07.0) 
 
Borrelia recurrentis -- vt 
   Taastuv palavik 
 
Botulism  (A05.1) 
 
Bronhiit, äge, lastel, 
  etioloogia teadmata  (J20) 
 
Bronhioliit, väikelastel, 
  etioloogia tundmata  (J21) 
 
Brutselloos   (A23) 
  Brucella spp 
    · mädanik 
    · muud vormid 
 
Burkholderia cepacia kopsu-  

 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud  
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Kontakt-, piisk- 
 
 
Kontakt-, piisk- 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 

 
 
 
Mäda 
Hingamisteede eritis 
 
Roe 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kogu haiguse vältel 
 
 
Kogu haiguse vältel 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vältida kohortimist teise tsüstilise fibroosi 
patsiendiga, kes ei ole nakatunud  B. 



   põletik  cepacia'ga 

 
 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Campylobacter -- vt Kampü- 
   lobakterioos  
 
Candida -- vt Kandidaas 
 
Cat scratch disease -- vt 
    Kassikriimustustõbi   
 
Chlamydia -- vt Klamüdioos 
 
* Clostridium difficile 
  enterokoliit  (A04.7) 
 
Coccidioides immitis -- vt 
  Koksidioidomükoos  
 
Coxsackieviirus  (B34.1) 
    - imikud, väikelapsed 
    - teistel 
 
Creutzfeldt-Jakobi tõbi   (A81) 
 
Cryptococcus neoformans -- 
   vt Krüptokokkoos  
 
Diarröa, oletatavalt nakkuslik 
    - väikelapsed (kuni kuue- 
       aastased); inkontinentsed 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
 
 

 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 
 
 
 
Roe, hingamisteede  
  eritised 
 
Neuroloogilised koed  
  (k.a silm, liikvor) 
 
 
 
 
Roe 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Nakkusetekitaja on resistentne deso-ainetele 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 



    - kõik teised 
 

Universaalsed abinõud 
 

  

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Difteeria  (A36) 
    · neeluvorm 
    · nahavorm  (ka naba-, 
        vulva-  ja silmavorm) 
 
Difüllobotriaas  (B70) 
  Diphyllobothrium latum 
 
Düsenteeria 
  Shigella -- vt Šigelloos  
  Entamœba -- vt Amöbiaas 
 
Ebola palavik (A98) 
 
 
 
ECHO viirus 
    - imikud, väikelapsed 
    - teistel 
 
Ehhinokokkoos   (B67) 
  Echinococcus spp 
 
Endokardiit 
 
Endometriit 

 
 
Piisk- 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
Kontakt-, 
Piisk- 
 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
 
Hingamisteede eritis 
Nahakahjustuse eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehavedelikud 
 
 
 
Roe, hingamisteede  
  eritised 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tupeeritis 

 
 
Kuni kaks vähemalt 24t 
vahega võetud analüüsi 
on negatiivsed 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kogu haiguse vältel 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 

 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Kontaktsete ravi 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
Kontaktsete järelevalve (palavik). 
Laborianalüüse (proove) käsitseda suure 
hoolega;  viiruse külvi ei tohi püüda teha 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 



    - A-grupi streptokokid 
    - muud tekitajad 
 
Enterobiaas   (B80) 
  Enterobius vermicularis 
 

Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 

Tupeeritis  
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 

 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Enteroviirused -- vt 
     spetsiifilisi tekitajaid 
 
Entsefaliit või entsefalomüe-
liit -- vt spetsiifilisi tekitajaid  
 
Epideemiline nefropaatia --  
  vt Neerusündroomiga 
    hemorraagiline palavik  
 
* Epiglotiit  (J05) 
  Hæmophilus influenzae 
 
 
Epstein-Barr viirus nakkus  
 vt (nakkuslik) mononukleoos 
 
Erythema infectiosum (B08.3) 
   -- vt ka Parvoviirus B19 
 
* Escherichia coli soole- 
  nakkused:  EIEC, ETEC, 
  EHEC, EPEC  (A04.0-A04.4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Piisk- 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuni 24 t pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
H. influenzae septitseemia on registreeritav 
 
 
 
 
 
Immuunkompetentsed patsiendid on 
nakatavad vaid enne lööbe tekkimist 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 



 
Farüngiit, äge, etioloogia 
    teadmata  (J02) 
 
Fastsioliaas   (B66.3) 
   Fasciola hepatica 
 
Febris exanthemica -- vt 
   Tähniline tüüfus 

Piisk- 
 
 
Universaalsed abinõud 

Võib olla hingamis-teede 
eritis 

 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Febris flava -- vt  
   Kollapalavik 
 
Febris recurrens -- vt 
   Taastuv palavik 
 
Febris rheumatica -- vt 
   Reumaatiline palavik  
 
Ftiriaas  (B85.3) 
  Satikad, kubemetäid 
 
* Furunkuloos , stafülo- 
    kokiline   (L01) 
  - imikud ja väikelapsed 
  - teised 
 
Gaasgangreen   
  Clostridium perfringens 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
 
 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mäda 
Mäda 
 
Mäda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuni ravi lõpuni 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Epideemia ajal kohortisolatsioon 
 
 
 
 
 



 
Gastroenteriit 
  Vt ka spetsiifilisi tekitajaid 
  · bakteriaalne, täpsustamata 
   (A04.9; A05.9; A09) 
    - imikud ja väikelapsed 
    - teised 
  · viiruslik, täpsustamata(A08.4) 
    - imikud ja väikelapsed 
    - teised 
 

 
 
 
 
Kontakt 
Universaalsed abinõud 
 
Kontakt 
Universaalsed abinõud 

 
 
 
 
Roe 
 
 
Roe 
 

 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
Sümptomite kestusel 
 

Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Giardiaas  (A07.1) 
  Giardia lamblia 
 
Gonokokknakkus  (A54) 
  Neisseria gonorrhœae 
  - vastsündinute oftalmia 
  - teised haiguse vormid 
 
Granuloma inguinale (A58) 
  Calymmatobacterium granu- 
    lomatis 
 
* Gripp  (influenza)  (J10) 
 
 
 
 
Guillain-Barré sündroom 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Piisk- 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
Roe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakkavus 1-5 ööpäeva 
sümptomite algusest 
 
 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
Epideemia puhul haiglas kohortimine.  
Üksikjuhtude puhul diagnoos on raske ja 
selle kinnitamisel ei ole patsient enamasti 
enam nakkusohtlik. 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 



 
* Haavanakkused 
  · rohke eritisega või multi- 
     resistentne mikroob 
  · vähese eritisega 
 
* Hæmophilus influenzae 
  · septitseemia (A41.3) 
  · meningiit (G00.0) 
  · kopsupõletik 
 
* Hemorraagilised palavikud 
 -- vt Ebola, Lassa palavikud 

 
 
Kontakt- 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Piisk- 
Piisk- 
Piisk- 
 

 
 
Mäda 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
 
Kuni antibakteriaalse ravi 
järgne külv on negatiivne 
 
 
Kuni 24 t pärast ravi 
algust antibiootikumiga, 
mis on laboratooriumis 
tõestatud efektiivseks 

 
 
"Rohke eritis" = sagedane sidemete 
vahetamise vajadus  või eritist ei ole 
võimalik sidemetega katta 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Hepatiit, viiruslik: 
* · A hepatiit  (B15) 
   - mähkmetes / inkontinentne 
   - teised 
  · B hepatiit  (B16) 
 
 
  · C hepatiit  (B17.1) 
  · ebaselge etioloogiaga (B19) 
 
Herpes simplex 
   · entsefaliit  (B00.4) 
   · retsidiveeruv: nahal, limas- 
     kestadel, anogenitaalne 
* · esmane (raske) või disse- 
     mineerunud: nahal, limas- 

 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Kontakt- 
 

 
 
Roe 
 
 
Kehavedelikud 
 
 
Veri 
 
 
 
 
 
 
Sülg,  naha/limaskesta 
  kahjustuse eritis 

 
 
Haiglas viibimise vältel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haiguse kestuse vältel 
 

 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Kontaktsete vaktsineerimine (perekonna      
  liikmed ja haigla personal) 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
Anogenitaalsed herpesviirusenakkused on 
registreeritavad. 



     kestadel, anogenitaalne 
* · vastsündinu 
 
Herpes zoster  (B02) 
  Vt ka Tuulerõuged 
* · dissemineerunud, immuun- 
      puudulikul patsiendil  või  
      sünnitusosakonnas 
  · vöötohatis 
 
 
Histoplasmoos  (B39) 
  Histoplasma capsulatum 
 
HIV nakkus -- vt AIDS 

 
Kontakt- 
 
 
 
Kontakt-;  Õhklevi- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
Sülg,  naha/limaskesta 
  kahjustuse eritis 
 
 
Kahjustuskolde eritis, 
  potentsiaalselt ka 
  hingamisteede eritis 
Kahjustuskolde eritis 

 
Haiguse kestuse vältel 
 
 
 
Haiguse kestuse vältel 
 
 
Kuni koorikud langenud 

 
 
 
 
 
Tuulerõugeid mittepõdenud isikutel ei ole 
soovitav tegelda nende patsientidega;  
maskid ei ole täielikult kaitsvad. 
Palatikaaslased peavad olema tuule-rõugeid 
põdenud. 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Hümenolepiaas  (B71.0) 
  Hymenolepis nana 
 
* Impetiigo 
  Staphylococcus aureus 
  vahel Streptococcus 
 
Jänesekatk  -- vt Tulareemia 
 
Kampülobakterioos  (A04.5) 
  - mähkmetes / inkontinentne 
  - teised 
 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
Kontakt- 
 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 

 
 
 
 
Kahjustuskolded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuni 24t suukaudse, 48t 
lokaalse antimikroobse 
ravi algusest 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kandidiaas  (B37) 
  Candida albicans  jt 
 
Kangestuskramptõbi   -- vt 
  Teetanus 
 
Kassikriimustustõbi   (A28.1) 
 
Katk  (A20) 
  Yersinia pestis 
* · kopsuvorm 
 
 
  · nahavorm 
 
Kawasaki sündroom  (M303) 
 

 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Piisk- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuni 72 t pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 

 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
Kontaktsetele tuleb teha profülaktiline ravi ja 
panna seitsmeks päevaks järele-valve alla 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Keskkõrvapõletik  
 
Klamüdioos 
  Chlamydia trachomatis 
  · genitaal (A56) 
  · konjunktiviit (A74) 
  · imikute kopsupõletik  (P23.1) 
  Chlamydia pneumoniae 
  · kopsupõletik (J16.0) 
 
Koksidioidomükoos   (B38) 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suguliselt levivad klamüüdiahaigused on 
registreeritavad. 
 
 
 
 
 
 



  Coccidioides immitis 
 
Kollapalavik  (A95) 
  Flavivirus 
 
Konjunktiviit 
  - bakteriaalne  (H10) 
  - äge viiruslik  (B30) 
 
 
Koolera  (A00) 
 
Kopsupõletik 
  - bakteriaalne, täpsustamata 
  - viiruslik, täpsustamata 
  - seen, täpsustamata 
  - kahtlustatud tuberkuloos 
  
  Vt ka spetsiifilisi tekitajaid 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Õhklevi- 

 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestuse vältel 
 
 
 
 
 
 
 
Kuni on kindel, et ei 
tegeleta tuberkuloosiga 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Krüptokokkoos   (B45) 
  Cryptococcus neoformans 
 
Krüptosporidioos  (A07.2) 
 
Kõhutüüfus  (A01.0) 
  Salmonella typhi 
 
 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Patsienti tuleb jälgida kuni kolm vähemalt 
24t. vahega võetud analüüsi on negatiivsed; 
 külve ei tehta kuni üks kuu pärast 
sümptomite algust. 



 
 
 
 
Laiusstõbi -- vt Difüllo- 
  botriaas  
 
* Lamatishaavand 
  · rohke eritisega 
 
Lambliaas -- vt Giardiaas  
 
Lassa palavik  (A96.2) 
 
 
Lastehalvatustõbi  -- vt 
   Poliomüeliit 
 
Leepra  (A30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
 
 
 
Kontakt-,  Piisk- 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kahjustuskolded 
 
 
 
Veri, farüngiline eritis, 
kehavedelikud  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 

sümptomite algust. 
Samas korteris elavaid ja teisi lähedasi 
kontaktseid tuleb uurida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Leetrid  (B05) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Õhklevi- 
 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuni 5 päeva lööbimise 
algusest, immuunpuudu-
likkusega patsiendi puhul 
kogu haiguse kestusel 
 
 
 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Mittepõdenud personal peab vältima 
leetritega patsiendi palatisse minekut.  
Mitteimmuunsed kontaktsed tuleb vaktsi-
neerida 72t jooksul pärast kontakti, 
keeldumise puhul tuleb isoleerida 8.-17. 
päevani alates kontaktist. 
 
 



Legionelloos   (A48) 
  Legionella pneumophila 
 
Leptospiroos  (A27) 
  Leptospira interrogans 
 
Listerioos   
  Listeria monocytogenes 
  · septitseemia  (A32) 
  · meningiit  (A32.1) 
 
* Läkaköha  (A37.0) 
  Bordetella pertussis 
 
 
Lymphogranuloma vene- 
  reum  (A55)  
 
Lyme tõbi  (A69.2) 
  Borrelia burgdorferi 
 
Malaaria  (B50-54) 
  Plasmodium spp 
 

 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Piisk- 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuni 5 päeva pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 

 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Melioidoos  (A24) 
  Pseudomonas pseudomallei 
 
Marutõbi  (A82) 
  Rhabdovirus 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 
 
 
Sülg, neuroloogilised 
   koed 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 



 
Meningiit 
* - põhjuseks kahtlustatakse 
     N. meningitides või 
    H. influenzae 
  - muu bakteriaalne  (G00) 
  - seentest   (B37.5;  B38.4) 
  - kahtlustatud tuberkuloosne 
 
  Vt ka spetsiifilisi tekitajaid 
 
 
Meningoentsefaliit 
  Vt spetsiifilisi tekitajaid 
 
* Meningokokknakkused 
  · septitseemia  (A39.2-A39.4) 
  · kopsupõletik  (J15.8) 
  · meningiit   (A39.0) 
 
Mononukleoos   (B27) 
 
Morbilli -- vt Leetrid 
 
Morbus quintus -- vt 
  Erythema Infectiosum 
 

 
Piisk- 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Vt "Märkus" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piisk- 
Piisk- 
Piisk- 
 
Universaalsed abinõud 

 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
Kuni diagnoos on 
välistatud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuni 24 t pärast efektiivse 
ravi algust 

 
 
 
 
 
 
Tuberkuloossele meningiidile võib kaasneda 
kopsutuberkuloos;  nakatavuse välistamine 
vajab kopsu radiogrammi. 
 
 
 
 
 
Kõik meningokokknakkused on 
registreeritavad 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Multiresistentsed bakterid 
  (haigus  või kolonisatsioon) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
· Metitsilliiniresistentne või  
   vankomütsiinile mõõdukalt 
   resistentne Staphylococcus 
   aureus    (MRSA, VISA) 
· Vankomütsiiniresistentne 
   Enterococcus (VRE) 
· Multiresistentsed Entero- 
   bacteriaceae, Pseudomonas 
   aeruginosa  (ß-laktaami-, 
   imipeenemiresistentsus) 
· Multiresistentsed Shigella, 
   Salmonella, Campylobacter 
   klassid 
· Penitsilliiniresistentne 
   Streptococcus pneumoniae 
· Ampitsilliiniresistentne 
  Hæmophilus influenzae 
· Erütromütsiiniresistentne 
   A-grupi ß-hemolüütiline  
   streptokokk 
· Penitsilliini-, tetratsükliini- 
   ja kinoloonideresistentne 
   Neisseria gonorrhœae 
· Multiresistentne Myco- 
  bacterium tuberculosis 
 

 
Kontakt- 
 
 
 
Kontakt- 
 
Kontakt- 
 
 
 
Kontakt- 
 
 
Kontakt-,  piisk- 
 
Kontakt-,  piisk- 
 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Õhklevi- 
 
 
 

 
Haava eritis  jt 
 
 
 
Haava eritis, uriin 
 
Haava eritis, uriin 
 
 
 
Roe 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
Hingamisteede eritis 
 
Hingamisteede eritis, 
   haavad 
 
Tupe ja ureetra eritis 
 
 
Hingamisteede eritis 
larüngoloogilise ja kopsu 
haiguse puhul 
 

 
Kuni külv (võetud mitte 
varem kui 24t pärast anti 
biootikumide lõpetamist) 
on negatiivne 
Sama 
 
Sama 
 
 
 
Sama 
 
 
Sama 
 
Sama 
 
Kuni 24t pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 
Sama 
 
 
Kuni patsiendil on kind-
lad paranemise tunnus-
märgid (palaviku langus , 
kaalu juurdevõtmine) 
ja värvitud preparaadid on 
negatiivsed 

 

 
 
 

     



Haigus Isolatsioonikategooria Nakkusohtlik materjal Isolatsiooni kestus Märkused 
 
* Mumps  (B26) 
 
 
Mükobakterid, atüüpilised 
 
Mycoplasma pneumoniae 
   kopsupõletik  või farüngiit 
   (J15.7) 
 
Nakkuslik mononukleoos  -- 
   vt Mononukleoos  
 
Neerusündroomiga hemor-
raagiline palavik  (A98.5) 
 
Ninaneelupõletik  
 
Nokardioos  (A43) 
 
Nookpaelusstõbi  -- vt 
  Teniaas: T. solium 
 
Norwalk agens soolenakkus 
(A08.1) 
 
Nudipaelusstõbi  -- vt 
  Teniaas:  T. saginata 
 
Ornitoos  -- vt Psittakoos  
 

 
Piisk- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roe, oksemass 

 
Kuni 9 päeva pärast 
paisumise algust 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soole viirusnakkused on registreeritavad. 

 
 



 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
* Paragripiviirusnakkus 
  - imikud ja väikelapsed 
  - teised 
 
Paraläkaköha  (A37.1) 
 
Parapertussis -- vt Para- 
  läkaköha 
 
Paratüüfus  (A01.1-A01.4) 
 
Parotiit 
Vt ka Mumps 
 
* Parvoviirus B19  (B08.3) 
Vt ka Erythema infectiosum 
 
* Pedikuloos   (B85) 
 
Pemphigus neonatorum  (L00) 
   Staphylococcus aureus 
 
Pertussis  -- vt Läkaköha 
 
Pestis  -- vt Katk 
 
Pleurodüünia 
  Coxsackievirus  jt 
 

 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Piisk- 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Piisk- 
 
 
Piisk- 
 
 
Kontakt- 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 

 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
Roe 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
Hingamisteede eritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roe 

 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
Kuni 7 päeva efektiivse 
ravi algusest 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplastilise kriisi puhul 7 
päeva 
 
Ravi lõpuni 

 
 
Epideemia puhul kohortisolatsioon 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Immuunpuudulikkusega patsientidel võib 
olla krooniline nakkus. 
 
 
 
Epideemia puhul kohortisolatsioon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitte paigaldada teise immuun-
puudulikkusega patsiendi lähedal 



Pneumocystis carinii  (B59) 
 

puudulikkusega patsiendi lähedal 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Pneumokokkus  -- vt 
   Streptococcus pneumoniae 
 
Pneumoonia  -- vt Kopsu- 
   põletik  
 
Poliomüeliit  (A80) 
 
 
 
Pseudomonas cepacia  -- vt 
  Burkholderia cepacia 
 
Pseudomembranoosne koliit  
  Clostridium difficile   (A39.0) 
 
Psittakoos     (A70) 
 
* Punetised  (B06;  P35.0) 
  - lastel 
  - kaasasündinud punetised 
 
 
 
 
Puukentsefaliit  (A84) 

 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Piisk- 
Kontakt- 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 
 
 
 
Roe 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 
Hingamisteede eritis, 
    uriin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestuse vältel 
 
 
 
 
7 päeva lööve algusest 
Haiglas viibimise lõpuni 

 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Äge lõtv halvatus  kuni 15.a lapsel on 
registreeritav tervisekaitsetalitusele  
vaatamata poliomüeliidi kahtlustusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Kaasasündinud punetistega imikut peetakse 
nakatavaks kogu esimese elu-aasta vältel, 
v.a siis, kui ninaneelu ning uriini külvid 
pärast 3. kuud on negatiivsed 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 



 
Puukriketsioosid  (A77) 
  Rickettsia rickettsii  jt 
 
Põrnatõbi -- vt Antraks 

Universaalsed abinõud  

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Q-palavik  (A78) 
 
Rabies  -- vt Marutõbi 
 
Respiratoorne , 
  äge, mujal mainimata 
  - imikud ja väikelapsed 
  - teised 
 
* Respiratoor-süntsüütiline 
   viirus (RSV)  (J12) 
 
Reumaatiline palavik  
 
Reye sündroom 
 
Rhinovirusnakkus  -- 
vt Ninaneelupõletik  
 
Riketsioosid  (A75-A79) 
 
Roseola infantum  (B08.2) 
  Herpesviirus 6 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
Sümptomite kestusel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* Rotavirus soolenakkus  
(A08.0) 
  - imikud ja väikelapsed 
  - teised 
 
Rubella  -- vt Punetised 

 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 

 
 
Sümptomite kestusel 

Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 

 
 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Rõuged  (B03) 
 
Salmonelloos   (A02) 
Vt ka:  Kõhutüüfus 
            Paratüüfus 
 
Sarlakid  -- vt A-grupi 
 streptokoki nakkused 
 
Scabies  -- vt Sügelised 
 
Scarlatina  -- vt A-grupi 
streptokokknakkused 
 
Seennakkused, naha 
 
Siberi katk  -- vt Antraks 
 
Skistosomiaas   (B65) 
 

 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
WHO peab kinnitama diagnoosi 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 



Stafülokokknakkused (T81.4) 
  Staphylococcus aureus 
* · Metitsilliiniresistentne, 
     mistahes elundil 
   · Haav rohke eritisega 
   · Haav vähese eritisega 
   · Nahanakkus eritiseta 
   · Kopsupõletik, -abstsess 
   · Septitseemia 
 

 
Kontakt- 
 
Kontakt- 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 

 
 

 
Kuni ravijärgne külv on 
negatiivne 
Sümptomite kestusel 

 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Streptokokknakkused, 
      A-grupp 
  Streptococcus pyogenes 
* · Haavanakkus rohke 
     eritisega 
 
   · Haav vähese eritisega 
   · Nahanakkus eritiseta 
* · Kopsupõletik /-abstsess, 
      imikud ja väikelapsed 
 
   · Endometriit  (O85) 
* · Farüngiit  (J02.0), 
      imikud ja väikelapsed 
   · Sarlakid  (A38), 
      imikud ja väikelapsed 
 
Streptokokknakkused, 
        B-grupp 
  Streptococcus agalactiae 

 
 
 
 
Kontakt- 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Piisk- 
 
 
Universaalsed abinõud 
Piisk- 
 
Piisk- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuni 24t pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 
 
 
Kuni 24t pärast ravi 
algust efektiivse 
antibiootikumiga 
 
Kuni 24t pärast efektiiv-
se antibiootikumi algust 
Kuni 24t pärast efektiiv-
se antibiootikumi algust 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 



  - vastsündinud  (P36) 
  - teised 
 
Strep. pneumoniae nakkused 
  · kopsupõletik  (J13) 
  · meningiit  (G00.1) 
 
Sügelised  (B86) 
 
Süüfilis  (A50-A53) 
  Treponema pallidum 

Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
Kontakt- 
 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahjustuskolde eritis 

 
 
 
 
 
 
 
Ravi lõpuni 

 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Šigelloos 
 
Taastuv palavik  (A68) 
  Borrelia recurrentis  jt 
 
Teetanus  (A33-A35) 
  Clostridium tetani  
 
Teniaas  (B68) 
  Tænia solium   (B68.0) 
  Tænia saginata   (B68.1) 
 
Toidumürgitused  (A05) 
  Stafülokokiline (A05.0) 
  Botulism  (A05.1) 
  Clostridium perfringens 
     (A05.2) 

 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 



  Bacillus cereus  (A05.4) 
 
Toksilise šoki sündroom 
 (A48.3) 
 
Toksoplasmoos   (B58; P37.1) 
  Toxoplasma gondii 
 
Trihhinelloos  (B75) 
  Trichinella spiralis 
 
Trihhomoniaas  (A59) 
  Trichomonas vaginalis 
 

Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Trihhuriaas  (B79) 
  Trichuris trichiura 
 
* Tselluliit  (L03) 
   Staphylococcus aureus, 
   A-grupi streptokokid 
 
Tsüstitserkoos   (B69) 
Vt ka Teniaas 
 
Tsütomegaloviirus  (B25) 
  - imikud ja väikelapsed 
  - teised 
 
Tuberkuloos   (A15-A19) 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
Universaalsed abinõud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sülg, uriin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Mycobacterium tuberculosis 
* · Kopsutuberkuloos või 
    selle kahtlus 
 
   · Ekstrapulmonaalne tb, 
     või mädanik 
   · Teised vormid 
 
 
Tulareemia  (A21) 
  Francisella tularensis 
 
* Tuulerõuged  (B01) 
  Herpes zoster 

 
Õhklevi- 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Õhklevi- 
 

 
Hingamisteede eritis 
 
 
Mädast aerosool on 
   eriti ohtlik 
Vt ka:  Märkus 
 
 
 
 
 
Hingamisteede eritis 

 
Kuni patsiendil on kind-
lad paranemise tunnus-
märgid (palaviku langus , 
kaalu juurdevõtmine) ja 
värvitud preparaadid on 
negatiivsed 
 
 
 
 
 
Kuni kõik kahjustused on 
koorunud 

 
Esmakordsed juhtumid on registreeritavad 
 
Ekstrapulmonaalsete vormide puhul tuleb 
kindlaks teha, et ei kaasne ka kopsu-
tuberkuloos;   miinimumuurimine on kopsu 
röntgenogramm 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 

 
 
 
 

 
Haigus 

 
Isolatsioonikategooria 

 
Nakkusohtlik materjal 

 
Isolatsiooni kestus 

 
Märkused 

 
Tähniline tüüfus  (A75) 
   Rickettsia prowazekii 
Vt ka Brilli tõbi 
 
 
Tähnilised palavikud  -- vt 
   Puukriketsioosid 
 
Varicella  -- vt Tuulerõuged 
 
Variola  -- vt Rõuged 
 
Vibrio spp  (A05.3; A05.8) 

 
Universaalsed abinõud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universaalsed abinõud 
 

 
 
 

 
 

 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
Kontaktsetele tuleb pakkuda pediku-
lotsiidset ravi ja kontaktsed järelevalve all 
pidada 15 päeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 



 
Viiruslik entsefaliit/-müeliit, 
   etioloogia tundamata  (A86) 
 
Viiruslikud soolenakkused, 
  täpsustamata 
 
Vöötohatis  (B02) 
Vt ka Herpes zoster 
 
Yersinia enterocolitica  (A04.6) 
 
Yersinia pseudotuberculosis 

Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 
 
 
Universaalsed abinõud 

Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
 
 
Teatis tervisekaitsetalitusele 
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Tänapäeval asetatakse ligi 25 %le statsionaaris ravitud patsientidest perifeersesse või tsentraalsesse 
arterisse või veeni kanüül, mille kaudu saab manustada ravimeid ja vedelikke, parenteraalselt toita  
või monitoorida hemodünaamikat (Swan-Ganzi kateeter; venoosse või arteriaalse rõhu otsene 
mõõtmine).  See on üks sagedasemaid haiglas tehtud invasiivseid protseduure ja samas kahjuks ka 
enim ignoreeritud haiglanakkuse allikaid.  USAs näiteks arvatakse aastas esinevat 50 000 
veresoonesisese infusioonraviga seotud sepsise juhtu. 
 
Tüsistused võivad olla kas lokaalsed või süsteemsed (septiline tromboflebiit, endokardiit, 
bakterieemia).  Saastunud kanüülist pärineva hematogeense külvi tulemusena võib tekkida 
metastaatiline nakkuskolle kaugemates kehapiirkondades (osteomüeliit, endoftalmiit, artriit).  
Kanüülinakkustest tingituna pikeneb ja kallineb haiglaravi, sellega seotud letaalsus aga võib ulatuda 
10 - 20 %ni.  Käesolevas juhendis toodud soovitused põhinevad teaduslikult usaldusväärsetel 
uuringutel; viimaste puudumise tõttu ei ole aga käsitletud näiteks kardiostimulaatoreid, 
kardiokateetreid, kehavälise vereringe oksügenaatoreid ning aordi-sisese kontrapulsatsiooni 
balloone. 
 
 
2.  MÕISTED 
 
     Koloniseeritud kanüül naha desinfitseerimise järel eemaldatud kanüüli distaalsest või 

proksimaalsest segmendist võetud külv on kvantitatiivselt piisava 
kasvuga nakkuse diagnoosimiseks, kuid ei esine põletiku kliinilisi 
sümptomeid. 

 
    Lokaalsed nakkused võivad tekkida kateetri sisenemiskohas või piki kateetri tunnelit.  Nakkuse 

kliinilisteks tunnusteks on turse, punetus, tromboflebiit.  Kaebustest 
ärritus- ja valutunne. 

 
     Sisenemisava põletik erüteem, valulikkus, induratsioon  või mädasus nahal  

2 cm ulatuses kateetri sisenemiskohast. 
 
     Tunnelnakkus  erüteem, valulikkus  ja induratsioon kanüüli katvates kudedes 

kaugemal kui 2 cm selle sisenemiskohast. 
 
     Süsteemsed nakkused infektsiooni (bakterieemiat) on kliiniliselt raske diagnoosida. 

Tavaliselt on patsiendil subfebriliteet (38oC), mis ei allu 
tavaantibiootikumidele (nt. tsefalosporiin) ja puuduvad muu 
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nakkuskolde tunnused. 
     Kanüüli-bakterieemia: sama mikroorganism isoleeritud nii kanüüli segmendist kui ka verest 

(soovitatavalt perifeersest veenist), kusjuures patsiendil esinevad 
septitseemiaga kaasnevad sümptomid ilma muu nakkuse allikata 
(juhul, kui laboratoorselt ei õnnestu diagnoosi kinnitada, piisab 
selleks kaudselt septilise palaviku kadumisest pärast kanüüli 
eemaldamist). 

 
     Infusioonilahuse-bakterieemia:   sama mikroorganism isoleeritakse infusioonilahusest 

 ja eraldi veenipunktsiooni teel võetud verekülvist. 
 
 
3.  EPIDEMIOLOOGIA 
 

3.1  Kanüülinakkused kanüüli tüübi järgi 
 
Kanüülinakkuste esinemissagedus ning võimalikud riskitegurid võivad suuresti erineda olenevalt 
kanüüli tüübist ning selle kasutusviisist.  Laias plaanis võib veresoonekanüülid jagada planeeritava 
kasutusaja põhjal lühiaegseteks (short-term) ja pikaaegseteks (in-dwelling).  Viimased asetatakse 
tavaliselt kirurgilisel meetodil, lühiaegsed aga perkutaanselt. 
 
Veenipõletiku tekkimise riski mõjutavad järgmised tegurid: 
    · kanüüli materjal 
    · kanüüli jämedus 
    · kanüüli sisenemiskoht 
    · kanüüli asetava personali kogemus 
    · veeni kanüülimise kestus 
    · infusioonilahuse koostis 
    · nahahooldus kanüüli sisenemiskohal 
    · kanüülitava patsiendi nn peremeestegurid 
    · kanüüli asetamine erakorralises situatsioonis 
    · kanüüli fikseerimine. 
 
  3.1.1  Veresoonekanüülid lühiaegseks kasutamiseks 
 
  m Lühike perifeerne veenikanüül.  Asetatakse tavaliselt küünarvarrele või labakäele, on jäänud 

enimkasutatavaks soonesiseseks kanüüliks.  Kuna veresoone kateteriseerimine on lühiaegne 
(<72 t), ei teki sellega seoses bakterieemiat kuigi sageli.  Kõige tavalisemaks perifeerse 



 
 

 
 
icstanda\hospivs.2000 

4

veenikanüüliga seotud tüsistuseks on flebiit, mis on aga pigem keemilis-mehaaniline kui 
nakkuslik. 

 
  m Perifeerne arterikanüül.  Kasutatakse tavaliselt intensiivravis raskes üldseisundis haige 

patsiendi hemodünaamilise seisundi monitoorimiseks.  Uurimisandmete põhjal on võrdse 
kasutusaja juures arterikanüül seotud oluliselt väiksema nakatumisriskiga kui lühike perifeerne 
veenikanüül.  Väiksema koloniseerituse põhjus arvatakse peituvat selles, et arterikanüül on 
eksponeeritud kõrgemale vererõhule.  Kanüülinakkusi soodustavateks teguriteks on arterikanüüli 
puhul sisenemiskoha põletik, kanüüli paigaldamine arteri kirurgilise avamise teel ning kanüülimise 
kestus üle nelja päeva.  Erinevalt perifeersest veenikanüülist ei ole arterikanüüli korral 
nakatumisrisk sisenemiskohast sõltuv. 

 
Hemodünaamilise seisundi monitoorimisele lisaks võib arterikanüüli kasutada lokaalse 
intraarteriaalse kemoteraapia rakendamiseks.  Ehkki meetod on end tõestanud metastaatiliste ja 
resetseerimatute kasvajate ravis, ei ole kuigi palju teada sellega seotud nakkuslikest tüsistustest.  
V iimaseid soodustavate teguritena on esile toodud leukopeeniat, hüpoalbumineemiat, eelnevat 
kiiritusravi ja sagedast kanüüli manipuleerimist. 

 
  m Vererõhu pideva jälgimise süsteemid,  mida kasutatakse koos arterikanüülidega.  Nakatumise 

põhjustena on kirjeldatud loputuslahuste saastumist, mittesteriilsete kalibreerimisvahendite 
kasutamist, desinfektantide saastumist, süstalde jahutusjääd  ning andurite (transducer) 
korduvat kasutamist.  Iga süsteemi kokkupanek või lahtivõtmine peab olema sooritatud vastavalt 
aseptikanõuetele. 

 
Tänapäevaseid ühekordse kasutusega andureid ning pideva loputusega vererõhujälgimise 
süsteeme võib nakatumise aspektist ohutult kasutada vähemalt neli päeva. 

 
  m Keskmise pikkusega kanüül (midline catheters).  Kanüülide pikkus jääb vahemikku 7,5 - 20 

cm, valmistatakse silikoonist või polüuretaan-elastomeerhüdrogeelist.  Kanüül paigaldatakse 
fossa antecubitalis'est v. basilica (v. cephalica) proksimaalsesse või  
v. subclavia distaalsesse ossa -- seega ei sisene kanüül tsentraalsesse veeni. 

 
Võrreldes lühikese perifeerse veeni ja tsentraalveeni kanüüliga tekitab keskmise pikkusega 
kanüül vähem põletikulisi tüsistusi.  Ehkki uuringute andmetel võib kesk-kanüül funktsioneerida 
ohutult kuni kahe nädala jooksul, ei ole optimaalne kasutusaeg siiski veel selgunud.  
Haiglapraktikas on keskkanüül muutumas üha populaarsemaks alternatiiviks nii lühikesele 
perifeersele kui ka tsentraalveeni kanüülile. 

 
  m Tsentraalveeni kanüül.  Kõige kasutatavam tsentraalveeni kanüül: kirjanduse andmetel annab 
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see kuni 90 % kanüülibakterieemiatest.  Nakatumisrisk sõltub kanüüli valendike arvust ning 
sisenemiskohast.  Ravipraktikas eelistatakse tihti mitmevalendikulist kanüüli, mis võimaldab 
paralleelselt manustada erinevaid vedelikke ning monitoorida raskes üldseisundis patsiendi 
hemodünaamikat.  Paradoksaalselt ei kasutata enam kui pooltel juhtudest üle ühe valendiku; 
kanüüli mitmevalendikulisus seondub aga selgelt suurema nakatumisriskiga.  Mitmes töös on 
kinnitust leidnud tõsiasi, et v. jugularis interna kanüülid koloniseeruvad / nakatuvad sagedamini 
kui v. subclavia kanüülid.  Nakatumisriski tõstavad lisaks mainitule korduv kanüülimine, 
süsteemse antimikroobse ravi puudumine, kanüülimise kestus, kanüüli hooldava personali 
kogenematus, organismis olev nakkuskolle jms. 

 
  m Kopsuarteri kateeter (Swan-Ganz).  Kasutusaeg on suhteliselt lühike (keskmiselt kolm päeva), 

viiakse sisse veenikanüülist erinevalt läbi teflonist sisestaja (introducer).  Kanüülinakkuse 
tekkimist soodustavateks teguriteks loetakse kanüüli kasutamise kestust (üle 3-7 päeva), naha 
koloniseerumise astet sisenemiskohal, paigaldustingimusi ning sisenemiskohta.  Viimase suhtes on 
arvamused esialgu vastukäivad, ehkki v. jugularis interna näib olevat seotud kõige suuremate 
probleemidega. 

 
3.1.2  Perifeerselt asetatavad tsentraalveeni kanüülid (PSTK) 
 

Sisestatakse antekubitaalpiirkonnas v. cephalica või v. basilica kaudu ülemisse õõnes-veeni, 
olles seega alternatiiviks v. subclavia (v. jugularis) otsesele kanüülimisele.  PSTK annab 
lühikese perifeerse veenikanüüliga võrreldes vähem mehaanilisi tüsistusi (nt tromboos) ning on 
hõlpsam hooldada.  PSTK kasutatakse eelkõige totaalseks parenteraalseks toitmiseks ning 
pikaaegse infusioonravi läbiviimiseks.  Avaldatud uurimustes kõigub PSTK kasutusaeg 
vahemikus 10 kuni 73 päeva nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete patsientide puhul, 
üksikjuhtudel on aga ületanud koguni 300 päeva tüsistusi andmata.  Väike nakatumisrisk on 
suure tõenäosusega seotud sisenemiskohaga -- küünarliigese piirkond on kaela ja rinnaga 
võrreldes vähem mikrobiaalselt koloniseeritud ning kuivem, sinna ei satu trahhea- ning 
ninasekreeti.  PSTKga seotud veenipõletike esinemissagedus jääb erinevate allikate andmetel 
vahemikku 2,2 - 9,7 %.  Edasist uurimist vajab PSTK rutiinse vahetamise mõju nakatumise 
sagedusele, samuti maksimaalne ohutu kasutuskestus. 

 
  3.1.3  Vahendid pikaaegseks soonesiseseks raviks 
 
  m Tunnelleeritud tsentraalveeni kanüül.  Asetatakse kirurgiliselt ning kasutatakse patsientidel, 

kes vajavad pikaaegset veenisisest ravi (keemiaravi, hemodialüüs, ambulatoorne infusioonravi).  
Paljudes, kuid mitte kõigis uuringutes on tõdetud tunnelleeritud tsentraalveeni kanüüli puhul 
väiksemat nakatumisriski võrreldes perkutaanselt paigaldatavaga. 
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  m Totaalselt implanteeritav veresoonesisene vahend.  Jääb täielikult intaktse nahaga kaetuks, 
ligipääs punktsiooni teel.  Kuna puudub värav mikroorganismide sissepääsuks, esineb ka 
nakkusi oluliselt vähem. 

 
3.2.  Kanüülinakkuste mikrobioloogia 
 
Viimase aastakümne jooksul on kanüülinakkuste sagedasemaks tekitajaks kujunenud 
koagulaasnegatiivne  stafülokokk, eelkõige S. epidermidis.  Nende patogeenide prevaleerimine 
lubab arvata, et personali käed ja patsiendi naha mikrofloora on põhilisteks kanüülinakkuste 
allikateks. 
 
Teisele kohale on uurimistööde andmetel langenud S. aureus, mis annab aga sageli metastaatilisi 
nakkuskoldeid (nt vertebraalne osteomüeliit) ja endokardiiti. 
 
Haiglasisese enterokokilise bakterieemia puhul teeb üha rohkem muret vankomütsiini-resistentsus.  
Täiendavateks riskiteguriteks on siin põhihaiguse raskusaste, pikaajaline haiglasviibimine, 
antibakteriaalsete preparaatide kasutamine ja gastro-intestinaaltrakti koloniseerumine 
vankomütsiiniresistentsete enterokokkidega.  Uuemate uuringute andmetel võib enterokokiline 
kanüülinakkus pärineda patsiendi endogeensele floorale lisaks ka personali kätelt, patsiendi 
hooldusvahenditelt ning saastunud ruumi pindadelt.  Enterokokkide esiletõusu põhjuseks arvatakse 
ravi invasiivsuse kasvu ning laia toimespektriga antibiootikumide vale kasutamist põletike ravis ja 
profülaktikas. 
 
Ka seente osakaal nosokomiaalse kanüüli-bakterieemia tekkes on tõusnud.  Kandideemiat on 
traditsiooniliselt peetud pärinevaks koloniseeritud patsiendi endogeensest floorast, kuid viimaste 
epidemioloogiliste uuringute andmed viitavad eksogeense päritolu võimalusele (saastunud vedelike 
manustamine, saastunud varustus ja käed).  Candida albicans moodustab umbes kolmveerandi 
registreeritud seennakkustest. 
 
Gramnegatiivsed bakterid esinevad kanüülinakkuse põhjusena eeltoodutest harvem, kuid 
prevaleerivad vererõhu jälgimise süsteemides ning saastunud infusioonilahustes. 
 
 
3.3.  Kanüülinakkuste patogenees 
 
Kanüülinakkuse patogenees on kompleksne ja multifaktoriline, kuid enamikul juhtudest migreerub 
nahamikroob kanüüli sisenemiskohast sügavamale ning tulemuseks on kanüüli tipu koloniseerumine.  
Intraluminaalsele koloniseerumisele aitab kaasa ka kanüüli korgi saastumine.  Kumb kahest 
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mehhanismist domineerib, sõltub suuresti ajategurist.  Pikaaegse (>30 päeva) kanüülimise korral on 
nakatumise tõenäolisem põhjus korgi, lühiaegse (<10 päeva) korral aga naha saastumine.  Lisaks 
eeltoodule on kirjanduses mainitud kanüüli-nakkuse põhjusena saastunud lahuste ülekannet, samuti 
võivad kanüüli tippu hematogeenselt sattunud mikroobid pärineda eemal asetsevast nakkuskoldest. 
Kanüüli mikroobidega koloniseerumise valmidus sõltub kanüülimaterjalist -- in vitro uuringud on 
näidanud, et polüvinüülkloriid ning polüetüleen on kergemini koloniseeritavad, võrreldes uuemate 
materjalidega (tefloon, polüuretaan, silikoonelastomeer).  Sama kehtib ka materjalide 
trombogeensuse kohta. 
 
Mikroorganismide kleepumisvõime on oluline kanüülinakkuse patogeneesis.  Nii näiteks  
S. aureus võib kleepuda kanüüli pinnale tekkiva proteiiniga (fibronektiin), koagulaas-negatiivne 
stafülokokk aga polümeersete pindadega.  Lisaks võivad viimased moodustada polüsahhariididest 
biokelme (slime), mis kaitseb neid peremeesorganismi kaitsemehhanismide või antibakteriaalsete 
preparaatide toime eest.  Uuemate uuringute andmetel võivad ka seened (Candida) eritada glükoosi 
sisaldavates lahustes kaitsvat lima -- see seletaks seente osakaalu suurenemist parenteraalselt 
toidetavate patsientide kanüülinakkuste põhjusena. 
 
 
3.4.  Kanüülinakkuste diagnoosimine  
 
 3.4.1 Lühi- ja pikaaegse kasutusega kanüülid 
 

Nakkuse diagnostikas on kõige enam kasutatud poolkvantitatiivset tehnikat (autor D Maki).  
Selle puhul desinfitseeritakse nahapind kanüüli sisenemiskohal, eemaldatakse kanüül aseptilist 
tehnikat järgides ning lõigatakse steriilsete kääridega kaks 3 - 4 cm pikkust kanüülitükki, üks 
veenisisesest tipust ja teine nahka läbivast kanüüliosast.  Tükid pannakse eraldi steriilsetesse 
nõudesse, saatekirjas näidatakse võetud kanüülisegmendi asukoht.  Kanüül on koloniseeritud, 
kui proovis kasvab 15 või enam pesa ning sellega ei kaasne lokaalseid põletikunähte (punetus, 
turse, temperatuuri tõus, valulikkus); viimaste esinemisel on tegu lokaalse kanüülipõletikuga.  
Meetodi spetsiifilisus kõigub 76 ja 96 % vahel;  puuduseks loetakse kanüüli eemaldamise ning 
ööpäevase inkubatsiooni vajadust enne vastuse saamist. 

 
Poolkvantitatiivse külvivõimaluse puudumisel võib põletikku diagnoosida ka mädase eritise 
ilmnemisel kanüüli sisenemiskohal. 

 
Kõige tundlikum tehnika on kanüüli segmendi kvantitatiivne külv puljongisse.  Üle 1000 koloonia 
esinemine tähendab kanüüli koloniseerumist; põletiku lokaalsete tunnuste lisandumisel on tegu 
kanüülinakkusega.  Kvantitatiivse tehnika puuduseks on suur töömahukus, mis varjutab suurt 
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tundlikkust (98%) ja spetsiifilisust (88%). 
 

Kõik poolkvantitatiivsed ja kvantitatiivsed külvimeetodid eeldavad kanüüli eemaldamist.  
Eemaldatud kanüüli distaalsest ja nahka läbivast segmendist võetakse külvid.  Uus kanüül 
asetatakse patsiendile uues kohas.  Kanüüli-bakterieemia diagnoosimiseks võib külvata nii 
tsentraalkanüülist ning perifeerse veeni punkteerimisel saadud verd.  Kui esimene annab 5 - 10 
korda suurema kolooniate arvu, on kanüüli-bakterieemia tõenäoline. 

 
 3.4.2  Kanüüli-bakterieemia 
 

Patsiendil esinevad bakterieemiale viitavad kliinilised sümptomid, kanüüli segmendilt ja 
vereproovist (soovitatavalt perifeersest veenist võetud) on isoleeritud sama mikro-organism ning 
puudub konkureeriv põletikukolle organismis.  Kliiniline paranemine pärast põletikukahtlase 
kanüüli eemaldamist kinnitab retrospektiivselt kanüüli-bakterieemiat isegi laboratoorse diagnoosi 
puudumisel. 

 
 3.4.3  Infusioonilahuse nakkus 
 

Kuna bakterieemia põhjuseks võib harva olla ka bakteriaalselt saastunud infusioonilahus, kuulub 
infusioonilahuste kontroll (külv) nakkuse potentsiaalsete allikate otsingusse.  Infusioonilahuse 
bakterieemiaga on tegu juhul, kui isoleeritakse sama mikroorganism nii infusioonilahusest kui ka 
perifeersest vereproovist (soovitatav veenist) ning puudub konkureeriv nakkuskolle organismis. 

 
 
4.  KANÜÜLINAKKUSTE ENNETAMISE STRATEEGIA 
 
Nurgakiviks kanüülinakkuste ennetamises on jäänud käte pesemine, range aseptikanõuete järgimine 
ning kanüüli kindel fikseerimine.  Siiski võivad teatud meetmed täiendavalt olukorda parandada. 
 
 
4.1  Tehnilised tegurid 
 
 4.1.1  Kanüüli sisenemiskoha valik 
 

Veresoonesisese kanüüli paigaldamisel tuleb arvestada mitmeid asjaolusid: teiste kanüülide 
olemasolu, hüübimissüsteemi seisukorda, anatoomilisi iseärasusi, mehaanilisi komplikatsioone 
(verirind, õhkrind) ning nakatumisriski.  Uurimustest nähtub, et viimane sõltub kanüüli asukohast. 
 Flebiidi tekkimise tõenäosus on suurem alajäsemetel, võrreldes ülajäsemetega.  Täiskasvanud 
patsientidel on ülajäsemetel omakorda flebiiti sagedamini õlavarre ja randme piirkonnas kui 
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labakäel. 
 

Tsentraalveeni kanüüli paigaldamine v. subclavia kaudu on väiksema nakatumisriskiga kui v. 
jugularis'e või v. femoralis'e kaudu. 
V. jugularise'e kanüüli sisenemiskoht võib olla sageli kokkupuutes orofarüngeaalse sekreediga, 
samuti on kanüüli seal raske fikseerida.  Samas on paigaldamisel tüsistuste sagedus ranglualuse 
veeniga võrreldes väiksem. 

 
4.1.2  Kanüüli materjal 
 

Seost kanüüli materjali ja põletikuliste tüsistuste vahel on laialt uuritud.  Kui võrreldi tefloonist ja 
polüuretaanist perifeerseid veenikanüüle, andsid need võrdselt lokaalseid põletikke, kuid 
veenipõletikku tekitasid polüuretaanist kateetrid oluliselt harvemini.  Bakterieemiat ei täheldatud 
kummagi kanüüliliigi puhul (polüetüleenist ja polüvinüülist kanüülide kasutamisel aga kuni 5 %). 
 
Metallnõelade kasutamisel esineb põletikulisi tüsistusi tefloonkanüülidega võrdselt.  Kahjuks 
komplitseerub metallnõela kasutamine tihti infusioonivedeliku sattumisega nahaalusesse koesse, 
mistõttu nende kasutamist ei saa soovitada. 

 
Tsentraalveeni kanüülide valmistamiseks kasutatakse eespool mainitutele lisaks ka silikooni, mis 
näib vähendavat bakterieemia esinemissagedust.  Polüvinüülkloriidist kanüülid annavad suhteliselt 
palju mehaanilisi komplikatsioone (purunemine, ummistumine, tromboos, nihkumine).  Andmete 
hajuvuse tõttu ei ole kirjanduses antud ühelegi materjalile selget eelistust. 

 
 4.1.3  Kanüüli paigaldamine ja fikseerimine 
 

Perifeerse veenikanüüli paigaldamise korral piisab nakatumise profülaktikaks korralikust käte 
pesemisest ja desinfitseerimisest enne protseduuri ning aseptika reeglite järgimisest.  
Tsentraalveeni kanüüli paigaldamine seondub suurema riskiga ning ka profülaktilised meetmed 
peaksid mõne arvates olema karmimad. 

 
Viimase ajani arvati, et kanüüli paigaldamine operatsioonitoas on seotud väiksema 
nakatumisriskiga.  Värskemad uuringud näitavad veenvalt, et nakatumisrisk sõltub mitte 
ümbritseva keskkonna steriilsusest, vaid asjakohaste aseptika reeglite järgimisest. 
 
Väga oluline on kanüüli korralik fikseerimine, et vältida selle nihkumist edasi-tagasi läbi 
nahapinna. 

 
 4.1.4  Kanüüli vahetamine 
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Rutiinset ehk planeeritud kanüüli vahetust on soovitatud veenipõletiku ja kanüüli nakatumise 
vältimiseks.  Lühikeste perifeersete veenikanüülide korral kasvab tromboflebiidi ja bakteriaalse 
kolonisatsiooni sagedus oluliselt 72 tunniga.  Seetõttu tuleks neid nakatumisriski vähendamiseks 
vahetada 48 - 72 tunniste vahedega. 
Tsentraalveeni kanüüli korral on olukord segasem.  Mõned autorid seostavad nakatumis-riski 
ajateguriga ning soovitavad tsentraalveeni kanüüli perioodilist vahetamist.  Uuemates töödes ei 
peeta seda siiski õigustatuks ilma kliinilise näidustuseta. 

 
 4.1.5  Ülekandesüsteemi vahetus 
 

Mõned vedelikud (veri, veretooted, rasvemulsioonid) on saastumise korral mikroobidele 
soodsaks kasvupinnaseks.  Vere komponentide ülekandel lähtuda vastavatest juhenditest.  
Püsiinfusiooni korral vahetada süsteemi vähemalt kord ööpäevas. 

 
Süsteemi ühenduskohad ja süstlakohad (stopcock), mille kaudu süstitakse ravimeid, 
manustatakse vedelikke või võetakse vereproove, on mikroobidele sissepääsuväratiks 
veresoone kanüüli ja infusioonivedelikesse.  Ravimite manustamisel järgida rangelt aseptika 
nõudeid. 

 
Võimaluse korral kasutada keerukamaid süsteeme (closed-needle sampling, "piggyback"). 

 
Lahuste saastumine nii perifeersete veenikanüülide kui ka tihti käsitsetud tsentraalsete 
veenikanüülide kasutamise puhul on harv tüsistus. 

 
 
4.2  Kanüüli sisenemiskoha hooldus  
 
Sisenemiskoha antiseptilist töötlust loetakse kõige olulisemaks kanüülinakkuse profülaktiliseks 
meetmeks.  2 %-st kloorheksidiini vesilahust, 10 %-st povidoonjodiini  ning 70 %-st alkoholi 
võrreldes osutus esimene kõige efektiivsemaks.  Jooditinktuur, ehkki alkoholi ja povidoonjodiiniga 
sama efektiivne, tekitab kahjuks sageli nahaärritust. 
 
Vastuolulised on antibakteriaalsete salvide kasutamist puudutavad andmed.  Ettevaatlikuks teevad 
teated mikroobide resistentsusest salvide suhtes ning kanüülide koloniseerumine Candida tüvedega, 
kui salv ei ole fungitsiidne. 
 
Kanüülide sisenemiskohtade katmiseks on muutunud populaarseks polüuretaanist valmistatud 
läbipaistvad ning poolläbilaskvad plaastrid.  Need fikseerivad kanüüli kindlalt, võimaldavad 
visuaalset kontrollimist ning patsiendi pesemist sideme märgumist kartmata.  Selliseid plaastreid 



 
 

 
 
icstanda\hospivs.2000 

11

vahetatakse harvem ja nii saadakse materjali ning ka personali tööaja kokkuhoidu.  Ometi ei ole kõik 
autorid läbipaistvate plaastrite eeliste suhtes ühel meelel.  Nende kasutamisel on mõne uuringu põhjal 
kanüüli sisenemiskoha saastumine ning nakkuslike tüsistuste sagedus suurenenud, võrreldes tavalise 
marli ja plaastri kasutamisega. 
 
Poolläbilaskva plaastri vahetamissagedus jääb kirjanduses lahtiseks -- lähtuda tuleb ilmselt eelkõige 
vaatluse tulemustest. 
 
 
4.3.  Infusioonisüsteemi filtrid 
 
Filtrite kasutamine võib vähendada küll veenipõletike tekkimist, kuid nende osa kanüüli-nakkuste 
profülaktikas ei ole veel selge.  Filtrite tõsiseks puuduseks on nende ummistumine teatud lahuste 
kasutamisel (dekstraan, lipiidid, mannitool), mis sunnib ülekandesüsteemiga asjatult manipuleerima. 
 
In-line-filtreid rutiinselt kasutada ei soovitata. 
 
 
4.4  Impregneeritud (kaetud) kanüülid 
 
Antibiootikumide või antiseptiliste ainetega impregneeritud kanüülid vähendavad biokelme teket ning 
bakterite kleepumist kanüülile.  
 
Perkutaanselt paigaldatava tsentraalveenikanüülile on võimalik lisada hõbedaga impreg-neeritud 
manseti, mis kujutab endast mehaanilist barjääri naha mikroobidele, takistamaks nende migreerumist 
kanüüli tunnelisse.  Manseti efektiivsus ilmneb kõige paremini siis, kui kanüüli kasutatakse kauem kui 
neli päeva.  Tsentraalveeni kanüüli korral on impregneeritud manseti toime vahetu ning ületab 
antimikroobsete salvide oma.  Tunnelleeritud süsteemide impregneerimine ei ole kanüüli nakatumise 
riski vähenemist kaasa toonud. 
 
 
4.5  Profülaktilised antibiootikumid 

 
Kanüüli-bakterieemia vastu on antimikroobseid preparaate profülaktiliselt kasutatud kaua, kuid 
teaduslikult ei ole suudetud selle tegevuse otstarbekust tõestada.  
 
Tänapäeva seisukohtade järgi ei saa soovitada antibiootilist profülaktikat, vältimaks kanüülinakkuse 
teket, sest see võib soodustada mikroobide resistentsuse teket. 
 
 
4.6  Loputuslahused, antikoagulandid 
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Kanüüliloputuslahused on mõeldud tromboosi, mitte nakatumise ärahoidmiseks.  Trombi ning fibriini 
ladestused kanüüli pinnal võivad saada mikrobiaalse koloniseerumise alusmaterjaliks, 
kanüülitromboos aga kujutab endast pikaaegsete kanüülide nakkustes üht tähtsamat tegurit.  Seega 
peaks antikoagulantidel (hepariin) ning trombolüütilistel preparaatidel olema oluline osa ka 
kanüülinakkuse profülaktikas. 
Siiski on uuemates uuringutes leitud, et 0,9 %-ne soolalahus tagab kanüüli läbitavuse ning hoiab ära 
veenipõletikku võrdväärselt hepariiniga.  Veelgi enam, koagulaasnegatiivse stafülokoki kasv kanüülil 
on sagedasem hepariini kasutamise korral.  Antikoagulantide rutiinse kasutamise efektiivsuse 
selgitamiseks vajame tulevikus täiendavaid kliinilisi uuringuid. 
 
 
5.  TOTAALSE PARENTERAALSE TOITMISEGA (TPT) SEOTUD KANÜÜLINAKKUS 
 
Kanüülinakkuse esinemissagedus TPT korral varieerub tublisti sõltuvalt uuritavast populatsioonist ning 
definitsioonidest.  Kuna TPT lahused sisaldavad tavaliselt dekstroosi, aminohappeid või 
rasvemulsioone, on nad saastumise korral tavaliste i/v infusiooni lahustega võrreldes altimad teatud 
mikroobitüvede kasvuks.  Siiski, kanüülinakkuse domineeriv patogeen -- koagulaasnegatiivne 
stafülokokk -- kasvab lipiide mittesisaldavates TPT lahustes halvasti. 
 
Rasvemulsioonides võib alata mikroobide kasv juba 6 tundi pärast inokuleerumist, mis saavutab 
kliiniliselt olulise taseme 24 tunni jooksul.  Kombineeritud TPT lahuseid (näit. nn "kolm-ühes" 
lahused), mis sisaldavad rasvemulsiooni kõrval glükoosi, aminohappeid ja teisi lisandeid, võib ohutult 
vahetada ööpäevase intervalliga, sest need ei anna lipiide mittesisaldavate TPT lahustega võrreldes 
suuremat mikroobide kasvu. 
 
Rõhuv enamik TPT lahuste kasutamisel esinevaid kanüülinakkusi on seotud kanüüli saastumisega, 
lahuse enda kontamineerumist esineb harva. 
 
Põhilised bakterieemia tekitajad TPT korral on grampositiivsed kokid, spetsiifiliseks võib pidada aga 
seente (Candida) suurt osakaalu.  TPTga seotud kanüülinakkuse riskitegurid on kanüüliümbruse 
koloniseerumine, paigaldamiskoht ja metoodika, paigaldaja kogemus, TPT liini kasutamine muuks 
otstarbeks kui toitelahuste manustamiseks, aseptika põhimõtete rikkumine infusioonisüsteemidega 
ümberkäimisel ja kolmevalendikuliste kanüülide kasutamine. 
 
Lisaks kateetrikülvile on kasutatud TPT-kanüülinakkuse diagnoosimiseks samaaegset kanüülist ja 
perifeersest veenist võetud vereproovide semikvantitatiivset külvamist, mis võimaldab sageli ära hoida 
asjatut kanüüli vahetust nakatumiskahtluse korral.  Rutiinset kanüüliümbruse mikrobioloogilist kontrolli 
ei soovitata. 
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5.1  Kanüülinakkuse ärahoidmine TPT patsientidel 
 

Lisaks hoolikale aseptika reeglite järgimisele soovitatakse TPT patsientide puhul järgmisi 
meetmeid: 
  · infusioonilahuse ettevalmistus -- aseptika reeglite range järgimine TPT lahuste valmistamisel.  

Soovitatakse kasutada laminaarvooluga tõmbekappe 
  · naha antiseptiline ettevalmistus -- povidoonjodiinile peaks eelistama joodi või kloorheksidiini 

etüülalkoholis.  Orgaaniliste lahustite (eeter, atsetoon) kasutamine naha rasvatustamiseks ei 
ole otstarbekas, sest need ei vähenda kanüüli nakatumise riski ning tekitavad lokaalset 
põletikku 

  · On soovitatav kasutada tunnelleeritud TPT kanüüle järgmistel põhjustel: 
  -  kanüüli nihkumise vältimine 
  -  kanüüli kaitsmine potentsiaalselt saastunud piirkondade (trahheotoomia) eest 
  -  naha läbimise koha eemaleviimine kanüüli sisenemiskohast v. subclavia-sse. 
Tunnelleerimata lühiaegsed kanüülid on TPT jaoks ohutud, kui on rangelt järgitud nakkustõrje 
põhimõtteid.  Poolläbilaskvad ja läbipaistvad plaastrid kanüüli katmiseks on sama ohutud kui 
tavaline marli ja teip. 

  · TPT kanüülide paigaldamiseks eriväljaõppe saanud kirurgid ja nende hooldamiseks 
koolitatud õed vähendavad oluliselt kanüüli nakatumist. 

 
TPT kanüülide sagedane vahetamine ei ole otstarbekas. 

 

 

6.  HEMODIALÜÜS JA KANÜÜLINAKKUS 

 

V. subclavia kanüülimine hemodialüüsiks  on seotud suurema nakatumisriskiga kui sama veeni 
muuotstarbeline kanüülimine.  Võimalike tüsistustena nimetatakse bakteriaalset endokardiiti, 
kopsuarteri septilist embolit või tromboosi jms.  Soodustavateks teguriteks võivad olla ebapiisava 
ettevalmistusega personali manipulatsioonid ja sideme vahetus, kanüülimise kestus ja hemodialüüsi 
seansside arv.  Vähem mehaanilisi komplikatsioone annab v. jugularis-e kanüülimine, milleks 
tänapäeval kasutatakse silikoonist valmistatud kahevalendikulist dakroonkraega kanüüli.  Selle 
kasutusaeg võrreldes vanemate, ühe-valendikuliste tefloonist või polüuretaanist kanüülidega on 
pikenenud keskmiselt 18 kuuni.  Kanüülinakkuse suhtes on selgelt disponeeritud suhkruhaiged, kellel 
sagedamini esineb bakterieemiat ja kanüüli sisestuskoha põletikku. 
 

Hemodialüüsikanüülide saastumise põhjustena on kirjanduses esile toodud: 

· mikroobide penetratsioon nahalt dialüüsipumba pulseeriva toime tõttu; 
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· kanüüli ühenduste manipuleerimine kontamineerunud kätega; 
· kontamineerunud dialüüsivedeliku segunemine verega; 
· kontamineerunud vere või muude vedelike ülekanne dialüüsikanüüli kaudu. 

 

Hemodialüüsi patsientide kanüülinakkuse tekitajatena isoleeritakse kõige sagedamini   
S. epidermidis, millele järgneb S. aureus.  Mitmes uurimuses on leitud, et dialüüsi saavatest 
patsientidest on 50 - 62 % S. aureus-e kandjad.  Seetõttu peetakse kanüülinakkuse profülaktika 
nurgakiviks naha antiseptikat.  Povidoonjodiinsalviga sisenemiskohta töödeldes on saavutatud 
lokaalse põletiku, kanüüli otsa koloniseerumise ning bakterieemia vähenemine.  Eriti silmatorkav oli 
salvi efekt ninas S. aureus 'e kandlusega patsientidel.  Anti-stafülokokiliste preparaatide manustamine 
dialüüsi kanüüli paigaldamisel on olnud tulemuslik. 
 

Nakatunud kanüüli korral tuleb asetada uus kanüül uude kohta. 

 

 

7.  KANÜÜLINAKKUS PEDIAATRIAS 

 

Mitme uurimuse andmetel on kanüüli kolonisatsioon oluliselt väiksem patsientidel sünnikaaluga üle 
1500 g, kes said süsteemset antimikroobset ravi või kes ei vajanud parenteraalset toitmist (i/v 
lipiidid). 
 

Ühe uuringu põhjal sõltus flebiidi tekkimise risk kanüüli lokalisatsioonist ning suurenes 
lipiidesisaldavate hüperalimentatsioonivedelike infundeerimisega ja kanüülimise-eelse viibimisega 
intensiivravi osakonnas; erinevalt täiskasvanutest ei suurenenud veenipõletiku risk proportsionaalselt 
kanüülimise kestusega.  Teistes uuringutes on leitud seos kanüüli koloniseerumise ja ajateguri vahel -- 
mikroobide kasvu sagedus oli kolmekordne, kui kanüül jäi paigale kauemaks kui 144 tundi (6 
päeva).  Koloniseerumist soodustavad vähemal määral patsiendi vanus ning rasvemulsioonide 
ülekandmine, kuid mitte kanüülimine erakorralises situatsioonis. 
 

Perifeersetest arterikanüülidest kasutusajaga 2 kuni 20 päeva koloniseerusid ühe uuringu andmetel 
6,2 %.  Lühiaegse (alla 48 tunni) kanüülimise korral puudus koloniseerumisrisk. 
 

Nabavääti, mis varsti pärast lapse sündi lauskoloniseerub, kasutatakse kanüülimise lihtsuse tõttu tihti 
infusioonraviks, vereproovide võtmiseks või hemodünaamika jälgimiseks.  Nabaveeni kasutamisel 
tuleb arvestada kanüüli suurema koloniseerumise tõenäosusega (40 - 60 %).  Bakterieemia 
esinemissagedus on suurem väga väikese sünnikaalu ja pikaaegse antimikroobse ravi puhul. 
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Tsentraalveeni kanüüli rutiinne ja sage vahetamine ei vähenda kanüüli nakatumise riski.  Arvestades 
veresoonte piiratud kättesaadavust tuleks lastel püüda kanüüli säilitada. 
 
 
 
8.  SOOVITUSED NOSOKOMIAALSE KANÜÜLINAKKUSE VÄLTIMISEKS 
 
8.1  Üldised soovitused 
 
 8.1.1  Tervishoiutöötajate koolitus 
 

· Korraldada pidev tervishoiutöötajate koolitus veresoonesiseste kanüülide kasutamise 
näidustuste, asetamise ja hoolduse alal. Selgitada kanüülinakkuste vältimise põhimõtteid. 

 
8.1.2  Kanüülinakkuste järelevalve 
 

· Korraldada kanüülinakkuste järelevalvet oma asutuses: kanüülist tingitud nakkusriski 
väljaselgitamine, tendentside jälgimine ning eksimuste avastamine nakkustõrje praktikas.  
Kanüülinakkuste või bakterieemia esinemissagedust tuleks andmete võrreldavuse eesmärgil 
väljendada 100 kanüülipäeva kohta. 

 
· Kanüüli sisenemiskohta palpeerida iga päev läbi kattesideme  valulikkuse selgitamiseks  või 

vajaduse korral kontrollida koos sideme vahetusega. 
 

· Valulikkuse, selge põhjuseta palaviku või lokaalsete põletikutunnuste ilmnemisel tuleb 
visuaalselt kontrollida kanüüli sisenemiskohta. 

 
· Kanüüli asetamise kuupäev ja kellaaeg tuleb märkida kindlasse kohta võimalikult kanüüli 

lähedale (sidemele, voodi külge jne). 
 

· Nakkuse järelevalve eesmärgil mitte võtta rutiinselt külve patsiendilt või kanüülilt. 
 
 8.1.3  Käte pesemine/desinfitseerimine 
 

Enne ja pärast mis tahes veresoonekanüüli palpeerimist, paigaldamist, asendamist või 
kattesideme vahetamist tuleb käsi alati pesta/desinfitseerida. 

 
 8.1.4  Nakatumise tõrjemeetmed kanüüli paigaldamise ja hoolduse käigus 
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· Veresoonesisese kanüüli paigaldamisel kasutada ühekordseid tehaspuhtaid või steriilseid 
(tsentraalveeni kanüüli paigaldamisel) kindaid. 

 
· Veresoonesisese kanüüli hooldamisel (kattesideme või teibi vahetamisel) kasutada 

ühekordseid tehaspuhtaid kindaid.  Tõestamata on steriilsete kinnaste eelis mittesteriilsete ees. 
 8.1.5  Kanüüli sisestamine 
 

· Veresoonesisese kanüüli sisestamine peaks toimuma punktsiooniga; kirurgilist veresoone 
avamist tuleks kasutada vaid erandkorras. 

 
 8.1.6  Kanüüli sisenemispiirkonna hooldus 
 

· Kanüüli sisenemispiirkonda tuleb töödelda antiseptilise vahendiga, kanüüli sisestamist alustada 
alles pärast desinfektandi toimeaja möödumist.  Jooditinktuuri kasutamisel eemaldada selle 
jäägid alkoholiga. 

 
· Kanüüli sisenemiskohta ei tohi palpeerida pärast antiseptilise vahendiga töötlemist.  Erandiks 

on töötamine steriilses keskkonnas (operatsioonituba) maksimaalsete nakkustõrjemeetmete 
kasutamisel. 

 
· Kanüüli sisenemiskoha hooldusel tuleb kasutada steriilset marlit või läbipaistvat kattematerjali. 

 
· Kanüüli kattesidet tuleb vahetada kanüüli eemaldamise või vahetuse, samuti sideme 

niiskumise, lõtvumise või määrdumise korral.  Tugevalt higistaval patsiendil vahetada sidet 
tihedamini. 

 
· Tuleb vältida kanüüli sisenemiskoha saastumist sideme vahetuse käigus. 

 

 8.1.7  Veresoonesiseste kanüülide valik ja asendamine 
 

· Valida tuleb tüsistuste osas väikseima riskiastmega ning odavaim kanüüli variant vastavalt 
planeeritavale ravile ja selle kestusele.  Kanüüli planeeritud vahetamisega seotud riski ja 
eeldatavat kasu kanüülipõletiku profülaktikas tuleb võrrelda võimalike mehaaniliste 
komplikatsioonide riski ning alternatiivsete sisenemispiirkondade kättesaadavusega.  Otsus 
tuleb langetada patsiendikeskselt. 

 
· Eemaldada veresoonesisene kanüül kohe  pärast kasutusnäidustuse lõppemist. 
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 8.1.8  Ülekandesüsteemide ning infusioonilahuste vahetamine 
 

· Ülekandesüsteem algab vedeliku mahutisse pistetavast nõelast ning ulatub kanüüli korgini.  
Vahel kasutatakse kanüüli külge ühendatavat pikendust, mis hõlbustab aseptika nõuete 
järgimist ülekandesüsteemi vahetamisel ning mida tuleb lugeda selle üheks osaks.  Kanüüli 
vahetamisel tuleb vahetada ka selle pikendus. 

· Ülekandesüsteeme koos kraanidega tuleks vahetada mitte tihedamini kui 72-tunniste 
intervallidega, kui kliiniline seisund ei nõua muud.  Katkendlike ülekannete korral ei ole 
ülekandesüsteemi vahetuse sagedus määratletud. 

 
· Vere, veretoodete  või rasvemulsioonide korral vahetada ülekandesüsteem iga ülekande järel. 

 
· Lipiide mittesisaldavate lahuste väljavahetamise intervallide osas ei ole jõutud üksmeelele.  

Rasvemulsiooni sisaldavad komplekslahused ("kolm-ühes-lahused") uuendada 24 tunni ning 
ainult rasvemulsioonid 12 tunni jooksul ülekande algusest. 

 

 8.1.9  Süsteavad 
 

· Süsteavad (injection ports) puhastada enne kasutamist vastava desinfektantiga. 
 
 8.1.10  Intravenoossete segude valmistamine ning kvaliteedi ohje 
 

· Parenteraalsed segud tuleks valmistada vaid apteegis laminaarõhuga tõmbekapis, rangelt 
aseptika nõudeid järgides. 

 
· Enne kasutamist tuleb kontrollida kõiki vedeliku konteinereid nähtava hägususe, lekke, 

pragude, hõljuvate osakeste ning aegumistähtaja suhtes. 
 

· Kui võimalik, kasutada parenteraalseid lisandeid või ravimeid vaid ühte annust sisaldavates 
mahutites. 

 
· Mitmeannuseliste mahutite kasutamise (avamise) järgselt järgida rangelt tootja soovitatud 

säilitustingimusi (näiteks külmkapis). 
 

· Mahuti kork puhastada vastava desinfektandiga enne nõela torkamist anumasse. 
 
 8.1.11  Liinifiltrid 
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· Nakkustõrje eesmärgil liinifiltreid rutiinselt mitte kasutada. 
 
 8.1.12  Profülaktilised antibiootikumid 
 

· Veresoonesiseste kanüülide paigaldamise eel või kasutuse käigus mitte manustada 
antibakteriaalseid preparaate kanüüli koloniseerumise või bakterieemia ärahoidmise 
eesmärgil. 

 
8.2  Perifeerne veenikanüül 
 
 8.2.1  Kanüüli valik 
 

· Kanüül tuleks valida vastavalt kasutuse eesmärgile ja planeeritava infusiooni kestusele, 
võimalikele tüsistustele ning paigaldava personali kogemusele.  Kasutada tuleks 
polüuretaankanüüle, tefloonkanüüle või terasnõelu. 

 
· Terasnõelu vältida selliste lahuste või ravimite manustamisel, mis võivad ekstravasatsiooni 

korral tekitada koenekroosi. 
 

· Kui intravenoosne ravi tõotab tulla pikem kui kuus päeva, kaaluda keskmise kasutusajaga 
kanüüli valikut. 

 
· Antibiootikumi või antiseptikumiga impregneeritud kanüülide kasutamise suhtes puuduvad 

esialgu ühtsed juhised. 
 
 8.2.2  Kanüüli paigalduskoha valik 
 

· Täiskasvanutel eelistada perifeerse veenikanüüli paigaldamiseks ülajäset alajäsemele. Kanüül 
tuleks esimesel võimalusel viia alajäsemelt üle käele. 

 
· Lastel on pea, labakäsi  ja labajalg eelistatumad kanüüli paigalduskohad, võrreldes sääre või 

küünarvarrega. 
 
 8.2.3  Kanüüli vahetamine 
 

· Täiskasvanutel tuleks veenipõletiku vältimiseks vahetada lühikest perifeerset veenikanüüli uue 
sisenemiskohaga iga 48 - 72 tunni järel.  Erakorralises situatsioonis asetatud kanüül tuleks 
võimalike eksimuste tõttu aseptikas asendada uuega 24 tunni jooksul.  Lastel ei ole eelnevate 
soovituste paikapidavust veel suudetud veenvalt tõestada. 
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· Hepariinilukud (hepariinimahutiga kanüülisulgur) tuleks vahetada iga 96 tunni järel. 
 

· Keskmise kasutusajaga perifeerse veenikanüüli vahetusreñiimi osas ei ole ühtseid seisukohti. 
 

· Kui patsiendil tekivad veenipõletiku tunnused (kuumus, valulikkus, erüteem, veeni palpeeritav 
tihkenemine) perifeerse kanüüli sisenemiskohal, tuleb kanüül viivitamatult eemaldada. 

 
 8.2.4  Kanüüli ja selle sisenemiskoha hooldus 
 

· Perifeerse veenikanüüli hepariinilukud tuleb läbi loputada füsioloogilise lahusega. Kui neid 
kasutati vereproovide võtmiseks, kasutada hepariini lahust (10 ühikut 1 ml kohta). 

 
· Flebiidi profülaktikaks ei saa põhjendatult soovitada venodilataatorite või põletiku-vastaste 

(kortisoon) salvide kasutamist kanüüli sisenemiskohal.  Sama kehtib hüdro-kortisooni ja 
hepariini suhtes parenteraalsete lahuste lisandina. 

 
· Antimikroobse toimega salve ei tohi rutiinselt kasutada perifeerse veenikanüüli sisenemiskoha 

töötlemiseks. 
 
 
8.3  Tsentraalveeni ning arterikanüülid 
 
 8.3.1  Kanüüli valik 
 

· Kasutada tuleks ühevalendikulist tsentraalveeni kanüüli, kui mitme valendiku kasutamine ei ole 
patsiendi raviks just hädavajalik. 

 
· Kasutada tuleks perifeerselt sisestatavat tsentraalveeni kanüüli, tunnelleeritud kanüüli  või 

implanteeritavat veresoone ligipääsuseadist (implantable vascular access device), kui 
patsient on >4 aastat vana ja vajab pikaaegset (>30 päeva) ravi. 

 
· Kui vaatamata kõigi profülaktikameetmete rakendamisele on kanüülinakkuse 

esinemissagedus lubamatult suur, tuleks kaaluda antibakteriaalsete preparaatide või 
antiseptikumiga impregneeritud tsentraalveeni kanüülide kasutamist; abi võib olla ka 
hõbedaga impregneeritud kollageenmansetist. 

Pediaatrilise kontingendi osas kindlad soovitused puuduvad. 
 
 8.3.2  Kanüüli sisenemiskoha valik 
 

· Sisenemiskoha valikul tuleb arvestada kanüülinakkuse riski ning mehaaniliste tüsistuste 
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(pneumo- ja hemotooraks, a. subclavia punkteerimine, õhkemboolia, tromboos, v. 
subclavia vigastus  jms) tekkimise tõenäosust. 

 
· Tsentraalveeni kanüüli asetamiseks eelistada v. subclavia't muudele võimalustele   
(v. jugularis, v. femoralis).  Erandiks on meditsiinilised vastunäidustused (koagulopaatia, 
anatoomilised deformatsioonid  jne). 

 
· Kopsuarteri Swan-Ganzi kateetri sisenemiskoha osas puudub esialgu eelistus. 

 8.3.3  Nakatumise tõkestusmeetmed kanüüli paigaldamise käigus 
 

· Tsentraalveeni ja arterikanüüli sisestamisel tuleb kasutada steriilset kitlit, steriilseid kindaid, 
maski  ning suurt steriilset kattelina.  Järgida aseptika põhimõtteid.  Samad nõuded kehtivad 
ka operatsioonitoas. 

 
 8.3.4  Kanüüli asendamine (väljavahetamine) 

 
· Tunnelleerimata tsentraalveeni kanüüli rutiinne vahetamine ei ole kanüülinakkuse vältimiseks 

efektiivne meetod. 
 

· Perifeerselt sisestatud tsentraalveeni kanüüli vahetamise sageduse kohta puudub põhjendatud 
soovitus. 

 
· Kopsuarteri kanüüli tuleks vahetada vähemalt iga viie päeva tagant. 

 
· Erakorralises situatsioonis asetatud (aseptika nõuete vastu eksimise võimalus) tsentraalveeni 

kanüüli väljavahetamine on puudulikult põhjendatud. 
 

· Halvasti funktsioneeriva tsentraalveeni kanüüli vahetamisel tuleks kasutada juhtetraati, kui 
kanüüli sisenemispiirkonnas puuduvad põletiku tunnused. 

 
· Kui kahtlustatakse kanüülinakkust, paigaldada uus kanüül ning vana kanüül eemal-dada.  

Eemaldatud kanüül tuleb saata semikvantitatiivseks või kvantitatiivseks külviks.  
 
 8.3.5  Kanüüli ja selle sisenemiskoha hooldus 
 

· Mitte kasutada ühevalendikulist parenteraalseks kasutamiseks mõeldud toitekanüüli 
(nutrition catheter) muuks otstarbeks kui toitevedelike, vere ja vereproduktide ülekandeks. 

 
· Mitmevalendikulise kanüüli kasutamise korral manustada toitelahused vaid ühe kindla 
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valendiku kaudu. 
 

· Enne ülekandesüsteemi ühendamist tuleb kanüüli korki töödelda sobiva antiseptilise 
vahendiga. 

 
· Bakterioloogiliseks külviks vereproovi võtmiseks tsentraalveeni kanüülist puuduvad 

spetsiifilised soovitused. 
 

· Tsentraalveeni püsikanüül (Hickman, Broviac) vajab loputamist antikoagulandiga. 
· Tsentraalveeni kanüüli sisenemiskoha hoolduseks rutiinselt mitte kasutada antibakteriaalseid 

salve. 
 

· Parenteraalseks toitmiseks kavandatud kanüüli sisenemiskohta mitte töödelda orgaaniliste 
lahustitega (atsetoon, eeter). 

 
· Kanüüli sisenemiskoha kattesidet tuleb vahetada kanüüli vahetamisel, sisenemiskoha 

inspekteerimisel, sideme märgumisel, lõtvumisel või määrdumisel.  Kaitsesideme vahetamise 
sageduse kohta puudub põhjendatud soovitus. 

 
 
8.4.  Lisasoovitused hemodialüüsi kanüüli kasutamiseks 
 
 8.4.1  Kanüüli valik 
 

· Kasutada mansetiga või impregneeritud tsentraalveeni kanüüli, kui prognoositav kasutusaeg 
ületab 30 päeva. 

 
 8.4.2  Kanüüli sisenemiskoha valik 
 

· Nakkustõrje seisukohast puudub põhjendatud soovitus hemodialüüsi korral tsentraalveeni 
kanüüli sisenemiskoha valimiseks. 

 
 8.4.3  Kanüüli vahetamine 
 

· Puudub põhjendatud soovitus kanüüli eemaldamiseks patsiendil, kellel on tekkinud seletamatu 
päritoluga palavik. 

 
 8.4.4  Kanüüli ja selle sisenemiskoha hooldus 
 

· Hemodialüüsi kanüüli tuleb kasutada vaid hemodialüüsiks.  Muul otstarbel (parenteraalne 
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toitmine; vedelike, vere ja selle produktide ülekanne) kasutamine on põhjendatud vaid 
alternatiivse ligipääsu puudumisel tsentraalveresoonele. 

 
· Kõik manipulatsioonid (ka kattesideme vahetus) hemodialüüsi kanüüliga peavad jääma 

selleks koolitatud personalile. 
 

· Kanüüli kattesidet vahetada iga hemodialüüsiseansi järel, selle märgumisel, lõtvumisel või 
määrdumisel. 

 
· Iga kattesideme vahetuse käigus töödelda hemodialüüsi kanüüli sisenemispiirkonda 

antiseptilise lahusega (povidoonjodiin). 
8.5  Lisasoovitused perifeerse arterikanüüli ja vererõhu monitoorimise süsteemi 

 kasutamiseks 
 
 8.5.1  Vererõhu pideva jälgimise süsteemi valik 
 

· Võimaluse korral valida alati ühekordseks kasutamiseks mõeldud andurid (transducer). 
 
 8.5.2  Arterikanüüli ja vererõhu pideva jälgimise süsteemi vahetus 
 

· Nakkustõrje eesmärgil tuleb täiskasvanutel vahetada perifeerset arterikanüüli uue 
sisenemiskohaga iga nelja päeva järel. 

 
· Analoogiline põhjendatud soovitus lastel  puudub. 

 
· Iga 96 tunni järel tuleb vahetada andurid, loputusseade koos lahusega  ning muud vererõhu 

pideva jälgimise süsteemi osad. 
 

· Kui patsiendil on välja kujunenud püsiv bakterieemia, tuleb vahetada kanüül koos kogu 
pideva jälgimise süsteemiga, sõltumata bakterieemia päritolust. Vahetus peaks toimuma 24 - 
48 tundi pärast antimikroobse ravi algust. 

 
8.5.3  Vererõhu monitoorimise süsteemi hooldus 
 

· Hoida steriilsena kogu vererõhu pideva jälgimise süsteem, k.a kalibreerimisseade ja 
loputuslahus. 

 
· Vähendada miinimumini vererõhu pideva jälgimise süsteemi manipuleerimist.  Kanüüli 

läbitavuse tagamiseks eelistada lahtisele (süstal ja kraan) kinnist (pidev voolutus) 
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loputussüsteemi.  Kraanide kasutamisel käsitseda neid steriilsetena ning sulgeda kasutamise 
vaheajal korgi või süstlaga. 

 
· Kui vererõhu pideva jälgimise süsteemi sisenemine käib läbi kummimembraani (kraani 

asemel), tuleb seda enne läbimist töödelda sobiva antiseptilise lahusega. 
 

· Vererõhu pideva jälgimise süsteemi kaudu ei tohi manustada dekstroosi sisaldavaid lahuseid 
või parenteraalseid toitelahuseid. 

 
· Vererõhu pideva jälgimise süsteemi ei peaks rutiinselt kasutama vereproovide võtmiseks, v.a 

siis, kui need peavad olema arteriaalsest verest. 
 

· Korduvkasutusega rõhuandureid tuleb steriliseerida tsentraalses sterilisatsiooni osakonnas 
(v.a erakorralised olukorrad). 

 
 
8.6  Lisasoovitused umbilikaalkanüüli kasutamiseks 
 
 8.6.1 Umbilikaalkanüüli vahetamise sageduse kohta puuduvad põhjendatud soovitused. 
 
 8.6.2 Põhjendatud soovitused kanüüli vahetuse kohta puuduvad patsientidel, kellel on tekkinud 

seletamatu päritoluga palavik. 
 
 8.6.3 Enne kanüüli asetamist tuleb sisenemispiirkonda töödelda sobiva antiseptilise vahendiga.  

Vastsündinutel jooditinktuuri mitte kasutada (kõrvaltoime kilpnäärmesse). 
 
 8.6.4 Umbilikaalkanüüli sisenemiskoha töötlemiseks antimikroobse salviga puudub põhjendatud 

soovitus. 
 
 
9.  DOKUMENTATSIOON 
 
Kanüüli sisestamise kuupäev ja kellaaeg kirjutatakse kanüüli sidemele, hõlbustamaks iga-päevast 
kontrollimist.  Haigusloos dokumenteeritakse: sisestamise kuupäev ja kellaaeg, kanüüli liigitus, 
paigaldaja nimi;  samad andmed märgitakse haiguslukku kanüüli vahetamisel juhtetraadi abil. 
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LISA A 
MIKROBIOLOOGILISTE PROOVIDE VÕTMINE1 

 
 
Veenikateetri mikrobioloogiline uuring 
 
Näidustused: kateetriinfektsiooni kahtlus. 
 
Proovivõtt:  Vahendid:  transportsöötmega purk.  Enne kateetri eemaldamist puhastatakse 

ümbritsev nahk.  Eemaldatud kateetrist lõigatakse steriilsete kääridega 3-4 cm 
pikkune tükk ja pannakse see transportsöötmesse. 

 
Säilitamine ja transport:  +4oC juures. 
 
Metoodika:  Külv veriagarile poolkvantitatiivsel Maki meetodil.  Tekitaja samastamine ja 

ravimitundlikkuse määramine.   
 

Lõplik vastus:  negatiivne 3. päeval, positiivne 3.- 4. päeval. 
 
Tõlgendus  

Veresoonekateetrid võivad koloniseeruda nahalt pärinevate mikroobidega ja olla 
infektsiooniallikaks. Mikroobide ulatuslik kasv (2+ ... 4+) märgib kateetri 
kolonisatsiooni.   

 
Võimalikud vead: proovi võtmine antibakteriaalse ravi foonil, vead säilitamisel ja 
transpordil. 

 

                                                                 
1   Juhend on võetud Tartu Ülikooli Maarjamõisa Mikrobioloogia Labori koduleheküljelt, 
    <http://www.cut.ee/yhendlabor>.  Võib ka kasutada Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 
     juhist. 
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 Hingamisteede nakkused   
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
2.  MÕISTED 
 
3.  HAIGLASISESE KOPSUPÕLETIKU DIAGNOOSIMINE 
 
4.  HAIGLASISESE KOPSUPÕLETIKU LIIGID 
 4.1  Haiglasisese kopsupõletiku riskitegurid 
 4.2  Põhilised meetmed alumiste hingamisteede nakkuste ennetamiseks 
 4.3  Hingamis- ja anesteesiaseadmete käsitsemine ja dekontamineerimine  
 4.4  Teised mikroorganismid, mis tekitavad hingamisteede nakkusi    
 
5.  KOKKUVÕTE 
 
     LISAD A - D 
 
 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
Terve limaskest lokaalsete immuunmehhanismidega (ripsepiteel, fagotsüüdid  ja bakteri-tsiidsed 
sekreedid) hävitab efektiivselt mikroorganisme, mis on sattunud ka sügavamatesse 
hingamisteedesse, ja eemaldab lima ning mikroorganismid kopsust.  Kuigi kuni pool tervetest 
isikutest aspireerivad magades, on kopsupõletiku teke selle tagajärjel võrdlemisi haruldane.  
Mehaaniline või keemiline ripsepiteeli vigastus takistab eelmainitud normaalset funktsiooni.  
 
Kõige suurem risk nakatuda haiglasiseselt kopsupõletikku on intensiivravi osakonna patsientidel, 
kes on intubeeritud või trahheotomeeritud ja kopsude kunstlikul ventilatsioonil.  Sel juhul ei saa 
ükski osa hingamisteede kaitsesüsteemist normaalselt funktsioneerida. 
 
Selliste patsientide arv on suhteliselt väike, mistõttu enamik haiglasisese kopsupõletiku juhtumeid ja 
puhanguid tekib siiski mitteintubeeritud patsientidel, kellel esinevad teised riskitegurid.  Need 
tulenevad peamiselt nakkusetekitajate levimisest ühelt patsiendilt teisele.  Sekreetide, aerosoolide ja 
piiskadega saastunud käed ja vahendid/seadmed on peamised mikroorganismide ülekandjad; 
eritatud piisad ei rända õhus kuigi kaugele.  
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Siiski võivad haiglas tekkida ka piisknakkusega seotud puhangud (nt gripp, respiratoor- 
süntsütsiaalne viirus [RSV], tuberkuloos) ja veel harvem esinevad keskkonnast pärinevad nakkused 
(nt Legionella).  Enamik keskkonnast pärinevaid kopsupõletikutekitajaid on patogeensed vaid 
immuunpuudulikkusega patsientidele (nt Aspergillus, Pneumocystis carinii). 
 
 
2.  MÕISTED 
 

Haiglasisene kopsupõletik -- on hingamisteede nakkus, mis tekib patsiendil haiglaravi ajal või 
pärast haiglaravi, ning see nakkus ei olnud inkubatsiooniperioodis haiglasse 
sissekirjutamisel. 

 
Piisknakkuste tekitajad võib jagada kahte rühma: 

 
Suuremad piisad (droplets) -- üle 5 µm --, mis tekivad köhimise, aevastamise või 
rääkimise puhul, samuti trahhea-aspiratsioonil ja bronhoskoopia puhul.  Sellised piisad 
sadestuvad kiiresti ja tavaliselt ei jõua koldest kaugemale kui üks meeter. 

 
Piiskade kuivamisel tekkivad tahked osised (droplet nuclei) -- on 5 µm või väiksemad 
tahked jäägid aurustunud piiskadest.  Need võivad jääda õhku mitmeks tunniks, kanduda 
õhuga kergesti üle kogu toa ning ventilatsioonisüsteemi kaudu veelgi kaugemale. 

 
Pihusti (nebulizer) -- on aerosooli tekitaja, mis ultraheli jne abil moodustab suures   hulgas 

piisakesi < 4 µm,  et viia ravimit võimalikult sügavale alumistesse hingamisteedesse. 
 

Niisutid (humidifiers) -- suurendavad veeauru sisaldust õhus ja teistes gaasides.  
Niisutussüsteemid, mis suruvad gaasi läbi vee (bubble-through), võivad piiratud hulgal 
tekitada aerosoole; nn tahtniisutid (wick humidifiers) ei tekita aerosoole. 

 
Šlangid (breathing circuits) -- on hingamis- ja anesteesiaaparaadi kofreeritud torud. 

 
Dekontamineerimine -- hõlmab puhastamist, desinfitseerimist  ning steriliseerimist. 

 
Kohortimine -- on kahe sama nakkushaigusega ning ilma ühegi teise nakkuseta patsiendi 

paigutamine ühte palatisse.  Seda tehakse tavaliselt puhangute ajal. 
 

Koloniseerumine -- on nakkusetekitaja muutumine residentseks flooraks, ilma põletiku tekket.  
3.  HAIGLASISESE KOPSUPÕLETIKU DIAGNOOSIMINE 
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Haiglasisese kopsupõletiku diagnoosimine võib olla raskem kui ambulatoorsel patsiendil, sest 
esimesel juhul võivad patsiendil eelnevalt esineda teised kopsu- või südamehäired ning 
muutused röntgenogrammil. 

 
Haiglasisest kopsupõletikku tuleb kahtlustada järgmiste kliiniliste tunnuste puhul: 
   · palavik 
   · röga (olemasoleva röga puhul, selle mädasemaks muutumine) 
   · auskultatoorne leid, kui ei ole teist kopsu- ega südamehaigust ja patsient on võimeline 

sügavalt hingama 
   · muutused röntgenogrammil: uus või suurenev infiltraat. 

 
Diagnoosi kinnitatakse mikrobioloogiliselt järgmiste külvide alusel: 
   · transtrahheaalsel aspiratsioonil saadud sekreet 
   · bronhoskoopial saadud bronhiloputusvedelik 
   · bronhoskoopial kaitstud-harja-meetodil saadud materjal. 

 
Rögakülvide tulemuste tõlgendamine on problemaatiline.  Haiglasoleku ajal -- eriti 
antibiootikumide manustamisel -- muutub paljudel patsientidel suu ja kurgu mikrofloora nii, et 
gramnegatiivsed bakterid ja teised patogeensed mikroobid saavutavad ülekaalu.  Isegi selge 
kliinilise ja radioloogilise diagnoosiga kopsupõletiku puhul ei saa olla kindel, et rögast leitud 
patogeen on kopsupõletiku tekitaja. 

 
 
4.  HAIGLASISESE KOPSUPÕLETIKU LIIGID 
 

Kõige tavalisem kopsupõletiku tüüp, mis esineb haiglanakkusena, on bakteriaalne nakkus, mis 
tuleneb neelu sekreetide ning bakterite aspireerimisest.  Üle poole sellistest kopsupõletikest 
järgnevad kirurgilistele protseduuridele.  Piisknakkusi, mis võivad tekitada haiglasiseseid 
puhanguid, käsitletakse peatüki lõpus. 

 
4.1  Haiglasisese kopsupõletiku riskitegurid 
 

Ninaneelu ning kurgu mikrofloora muutub paratamatult patsientide haiglasoleku ajal, sest 
haiglakeskkonna mikroorganismid erinevad patsiendi haiglaeelse keskkonna 
mikroorganismidest.  Kõige ohtlikumad bakterid kantakse siiski patsiendile üle tavaliselt 
personali käte vahendusel teiste patsientide nahalt ja/või limaskestadelt. 

 
Ravimitest tingitud mao pH suurenemine on tihti seotud mao gramnegatiivsete mikroobidega 
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koloniseerumisega, millele järgneb neelu koloniseerumine.  Resistentsed bakteritüved ilmuvad 
just antibiootikumravi ajal, aga võivad koloniseerida ka patsiente, kellele antibiootikume ei 
manustata. 

 
Kõige suurem kopsupõletiku tekke risk on järgmiste omadustega patsiendirühmadel: 

 
     Patsiendi olukord         Märkused 
    _______________________________________________________  

 _____________________________________________ 
    Trahhea intubeerimine, kopsude kunstlik   Risk suureneb ventilatsiooni 
      ventilatsioon           kestusega 

 
    Neuroloogilised või söögitoru patoloogiaga 
      seotud neelamisprobleemid 

 
    Teadvuse häired, kooma      Eriti -- raske ajutrauma 

 
    Kirurgia eriliigid        Eriti -- rindkere, kõhukoopa  ja 

  näo-lõualuu kirurgia 
    Raske üldhaigus (nt septiline šokk) 

 
 

    Olemasolev kardiopulmonaalne haigus 
 
 

    Vanus (eakas või vastsündinu) 
 
 
 
 

Kopsupõletiku tekke keskmine risk on järgmiste omadustega patsiendirühmadel: 
 
 

    Nasogastraalsondi olemasolu 
 
 

    Ravimid: antibiootikumid 
 

antatsiidid, H-2 blokaatorid 
 
 

    Pärast bronhoskoopiat 
 
 
4.2  Põhilised meetmed alumiste hingamisteede nakkuste ennetamiseks 
 

Enamik haiglabakteritest tuuakse patsiendile personali käte vahendusel. See on tõestatud ka 
haiglasisese kopsupõletiku korral. 

 
Käte pesemine ja desinfitseerimine on oluline enne ja pärast kontakti patsiendiga, sõltumata 
sellest, kas kantakse kindaid või mitte. 

 
Intubeerimise, trahheast aspireerimise  ja teiste manipulatsioonide ajal kantakse steriilseid 
ühekordselt kasutatavaid kindaid. 
 
Kirurgilise operatsiooniga seotud riski vähendavad järgmised meetmed: 
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   · suure riskiga patsientide identifitseerimine enne operatsiooni; see võimaldab 
operatsioonitehnika valikut, nt laparotoomia või laparoskoopia 

   · hingamis- ja köhimisharjutuste tegemine enne  ja pärast operatsiooni 
   · perkussioon ja drenaa_asendid köhimise stimuleerimiseks 
   · manustada piisavalt analgeetikume, et valu ei takistaks patsiendi sügavat hingamist ja  

tõhusat köhimist; valida ravimid, mis pärsivad võimalikult vähe köharefleksi  
   · pärast operatsiooni võimalikult varane patsiendi füüsilise aktiivsuse taastamine. 

 
Intubeeritud patsiendid ei suuda bronhiaalseid sekreete ise eemaldada. Kuna intubatsioonitoru 
mansetid ei taga hermeetilisust, võib mikrofloora kanduda ülemistest hingamisteedest 
alumistesse. Sekreetide eemaldamine on ülitähtis, aga samal ajal võib aspiratsioonikateeter viia 
alumistesse hingamisteedesse uusi patogeene. 

 
   · Enne ja pärast aspireerimist on vaja käed pesta ja desinfitseerida.  Kasutada ühe-

kordseid kindaid. 
 

   · Aspiratsioonikateeter peab olema steriilne.  Kui sekreedid on väga sitked ja on vaja 
intubatsioonitoru loputada, kasutada ainult steriilset vett. 

 
   · Pärast aspireerimist  korduvkasutusega 24 tunni trahheaaspireerimise kateeter 

eemaldatakse;  aspiraatorivoolik "loputatakse", imedes steriilset vett (vajaduse korral 
steriilset bikarbonaatlahust), kuni külgejäänud sekreedid liiguvad pudelisse. Ühekordse 
aspiratsioonikateetri kasutamisel  pärast aspireerimist visatakse kateeter bioloogilistesse 
jäätmetesse ning aspiraatorivoolik loputatakse joogiveekvaliteediga veega. 

 
   · Kasutusel olevat aspiraatorivoolikut ja kogumispurki tuleb puhastada ja desinfitseerida iga 

päev. 
 

Intubeeritud/trahheotomeeritud patsiendi ja kopsude kunstliku ventilatsiooni puhul: 
 

   - Hingamisseadmeid (šlangid jne) vahetatakse 48 kuni 72 tunni tagant.  Sagedasem 
vahetamine ei vähenda kopsupõletiku esinemist.  Kuumuse-niiskuse vahetajate (heat-
moisture exchangers) ehk "hügroskoopiliste kondensaator/niisutajate" (nn "kunstlik 
nina") kasutamisel ei ole neid vaja vahetada rohkem kui iga patsiendi järel või tootja 
juhiste järgi. 

 
   - Kui hügroskoopiline kondensaator/niisutaja on varustatud bakteritsiidse filtriga, tuleb filtrit 

vahetada tootja juhiste järgi. 
 

   - Ekstubeerimise ajal, enne õhu mansetist eemaldamist  tuleb hoolikalt aspireerida 
sekreedid mitte ainult trahheast ja neelust, vaid ka manseti ümbert. 
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Respiraatori šlangides kontamineerub kondensaat kiiresti mikroorganismidega ja see 
kondensaat võib kergesti sattuda patsiendi hooldamise käigus trahheasse. Seetõttu on vaja 
kondensaat regulaarselt eemaldada.  Šlangide lahtiühendamise ja tühjendamise käigus peab 
olema ettevaatlik, et kondensaat voolaks ainult patsiendist eemale ning et šlangi tipp ei 
puudutaks saastunud esemeid.  Enne ja pärast protseduuri on vaja käsi pesta ja desinfitseerida.  

 
Nasogastraalsondi peab eemaldama niipea, kui vajadus selleks lõpeb.  Sondi paigaldamise ajal 
kontrollida, kas sondi ots on maos ja mitte hingamisteedes ega söögitorus.  Enne igat toitmist 
kuulata peristaltika olemasolu.  Enne igat toitmist kontrollida, et sondi ots on maos. 

 
Kui nasogastraalsondiga patsient on samal ajal intubeeritud ja seisund lubab, panna ta 
poollamavasse asendisse, nii et ülakeha on tõstetud 30o - 45o. 

 
Niipea, kui intubeeritud patsiendil kahtlustatakse kopsupõletikku, tuleb seda kinnitada 
röntgenogrammiga.  Kui on uus või suurenev infiltraat, on vaja teha trahheasekreetide külv, et 
teada saada bakterite ravimitundlikkust.  (Haiglasisesed mikroorganismid on tihti resistentsed 
mitmele antibiootikumile ja ilma külvita on raske valida antibiootikumi.)  Külvi võtmise juhised 
on toodud lisas D. 

 
4.3  Hingamis- ja anesteesiaseadmete käsitsemine ja dekontamineerimine  
 

Hingamisaparaatidel on teatud kohad, millega on seotud eriti suur oht bakterite paljunemiseks. 
 

Respiraatorid ja anesteesiaaparatuur ise ei ole tavaliselt nakkusallikaks.  Filtrite paigaldamine 
aparaadi ja šlangide vahele vähendab nakatumisriski.  (Filtrit ei panda õhuniisuti reservuaari ja 
sissehingamisšlangi vahele.)  Kui selliseid filtreid kasutatakse, tuleb neid vahetada pärast igat 
patsienti. 

 
Respiraatorite õhuniisutid, isegi veest-läbi-mullitav  (bubble-through) variant, ei tekita palju 
aerosoole.  Siiski täidetakse niisuti steriilse veega, mitte kraaniveega. 

 
Respiraatori šlangides kontamineerub kondensaat kiiresti  mikroorganismidega ja see 
kondensaat võib patsiendi hooldamise käigus kergesti sattuda trahheasse.  Hügroskoopilised 
kondensaator/niisutajad (heat-moisture exchangers) hoiavad ära kondensaadi tekke, aga 
võivad tekitada probleeme trahheasekreetide sitkusega.  Viimase probleemi tõttu on uuematele 
mudelitele lisatud niisutid, aga nende mõju kopsupõletiku tekke suhtes on alles teadmata. 

 
Kõik anesteesiaseadmete osad, mis puutuvad kokku patsiendiga (intubatsioonitoru, mask, 
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šlangid  jne) vajavad steriliseerimist pärast kasutamist.  Teisi seadmeid (nt CO2 absorber, 
klapid  jne) tuleb dekontamineerida tootja juhiste järgi. 

 
Pihustid (nebulizers) on kavandatud eesmärgiga kanda efektiivselt ravimeid alumistesse 
hingamisteedesse (alveoolideni).  Kui pihusti reservuaar kontamineeritakse personali kätega või 
mittesteriilse vee/ravimite kasutamisega, kanduvad bakterid alumistesse hingamisteedesse 
samal määral.  Seetõttu ongi kõikidest hingamisaparaatidest just pihustitega seotud kõige 
suurem risk kopsupõletiku tekkeks. 
 
Enne pihusti käsitsemist tuleb käsi pesta ja desinfitseerida.  Reservuaar täidetakse ainult 

steriilse veega.  Ravimite lisamisel järgida aseptikat.  Pihusti tuleb steriliseerida enne järgmist 

kasutamist, järgides tootja juhiseid. 

 
Suuremahulised pihustid steriliseeritakse iga 24 t järel isegi sama patsiendi jaoks. 

 
Lisas B on toodud ülevaade hingamisaparaatide dekontamineerimise skeemist. Kõik 
hingamisega seotud seadmed tuleb demonteerida ning põhjalikult puhastada ja desinfitseerida 
enne steriliseerimist.  Vahel kasutatakse loputamiseks vee asemel alkoholi, kuna seadmeid võib 
olla raske lõplikult kuivatada. 

 
4.4  Teised mikroorganismid, mis tekitavad hingamisteede nakkusi    

 
Kuigi neelusekreetide aspireerimine on kõige tavalisem haiglakopsupõletiku 
patogeneesimehhanism, on veel teisi haiglasisese kopsupõletiku põhjusi, mille ennetamine vajab 
erinõudeid. 

 
   4.4.1 Tuberkuloos tekitab mitmeid probleeme.  Nakkusetekitaja levib piiskade kuivamisest 

tekkinud tahkete osistega (droplet nuclei), s.t  võib levida kaugele patsiendi 
ümbruskonnast.  Inkubatsiooniaja pikkuse (6 kuni 18 kuud) ja madala kumulatiiv-
haigestumismäära (<10%, v.a HIV-nakatunute hulgas) tõttu ei diagnoosita tuberkuloosi 
sama hospitaliseerimise ajal, mil nakatutakse.  On siiski tõestatud mitu puhangut, mis on 
sugenenud hospitaliseerimise ajal nakatumisest. 

 
Tuberkuloosi nakatumise ennetamiseks on vajalikud põhiliselt kaks komponenti: 

 
   · Varane diagnoosimine -- et tuberkuloosi põdev patsient ei jõuaks nakatada personali 

ja teisi patsiente enne, kui üldse hakatakse tuberkuloosi kahtlustama. 
 

Tuberkuloosi röntgenoloogiline diagnoosimine ei ole alati lihtne. Eriti HIV-nakatunute 
hulgas võib röntgenogramm olla ebatüüpiline, nt alumise sagara kopsupõletik. Samuti 
tuberkuloos, mis aktiviseerub vanuritel uuesti (näiteks kopsuvähi tekke tõttu), võib 
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olla röntgenogrammil raskesti diagnoositav. 
 

Tuberkuloosi külviks rögaproovi võtmise juhend on toodud lisas D. 
 

Kõige kindlam ennetamismeetod, mis väldib hilise diagnoosimise tõttu tuberkuloosi 
levimise haiglas, on haigla sisekorraldus, mis nõuab iga patsiendi isoleerimist, kellel on 
krooniline (>3 nädalat) köha ja palavik ≥37.5oC, ehkki mikrobioloogilised uuringud 
tuberkuloosi suhtes on negatiivsed. 

 
   · Efektiivsed isoleerimismeetmed -- et ka pärast tuberkuloosi diagnoosimist puuduks 

võimalus teisi nakatada. 
 

Neid kirjeldatakse "isolatsiooniabinõude" peatükis. 
 
   4.4.2 Legionella elab looduslikes veekogudes igal pool maailmas, kus on seda uuritud, k.a 

Eestis.  Haiglates leidub teda eriti nendes veemahutites, kus kloori tase on langenud 
soojendamise tõttu.  Haiglasisesed puhangud on olnud seotud mitte ainult 
hingamisaparaatidega, vaid ka õhu konditsioneerimise jahutuskolonnidega (cooling 
towers), dušipeadega jne.  Ühelt isikult teisele kandumist ei ole täheldatud. 

 

Diagnoosimisega võib olla raskusi.  Külvamine vajab spetsiaalset agarit, milles aga 
Legionella jääb kergesti varju teiste bakterite olemasolul.  Seega ei leita teda rögas; 
külviks tuleb saata bronhiloputusvedelik, biopsial saadud kopsukude või pleuravedelik.  
(Kude saab hinnata ka immuunfluorestsentsimeetodil.)  Antigeen-testiga saab määrata 
ainult Legionella pneumophila tüüp 1.  Antikehade määramine ei aita diagnoosimisel, 
sest endeemilistes piirkondades võivad tervetel isikutel olla kõrged antikehade tiitrid.  
Eesti kohta puuduvad andmed. 

 

Haiglasisese veesüsteemi kontamineerumist tuleb kahtlustada, kui on kaks või rohkem 
juhtumit ühes haiglas.  Seejärel on soovitatav alustada aktiivset Legionella juhtumite 
avastamist, kinnitamaks probleemi ulatust.  Range epidemioloogiline uuring (soovitavalt 
professionaalide, nt tervisekaitsetalituse abiga) täpsustab, milline osa haigla veesüsteemist 
on kontamineerunud. 

 

Legionella hävitamine vajab, et kuuma vee temperatuur segistites ületaks 65oC 
vähemalt viis minutit, või vee hüperkloreerimist (≥10 mg/l vaba klooriga, et kloori 
kontsentratsioon segistites oleks 2 mg/l vähemalt viieks minutiks).  Kui Legionella siiski 
püsib, võib osutuda vajalikuks veeseadmeid settest (mis võib baktereid kaitsta) puhastada 
või seadmed asendada.  Soovitatav on konsulteerida inseneriga, kellel on selleks 
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kogemusi.1  Osooni, ultraviolettkiirguse jne mõju ei ole tõestatud. Legionellooside 
vältimiseks peab kuuma vee temperatuur segistis olema alaliselt vähemalt 50 - 550C. 

 

                                                                 
1   Täiendavaid andmeid saab inglise keeles (US) Centers for Disease Control and Prevention  kodu- 
     leheküljelt  <http://www.cdc.gov/>. 
     Samuti on võimalik küsimust arutada inglise keeles järgmise isikuga:  <jmputnam@erols.com>. 

Lisaennetamismeetmed oleksid: ainult steriilse vee kasutamine hingamis-aparaatides;  
haigla kuumaveesüsteemi kontamineerumise kahtlusel immuunpuudulikkusega patsientidele 
duši all käimise keelamine. 

 

   4.4.3 Respiratoor-süntsütsiaalne viirus (RSV) on eriti ohtlik imikute osakondades.  Viirus 
levib suuremate piiskade abil, mis ei kandu rohkem kui ühe meetri kaugusele.   Kuna aga 
imikud eritavad suurel hulgal piisku, kontamineeritakse kogu nende ümbruskond 
piiskadega ja viirust kantakse kätega imikust eemale.  On tõestatud, et peaaegu kõik 
RSV puhangud on tekkinud viiruse edasikandmisest personali kätega. 

 
Põhilised ennetamismeetmed RSV puhangu ajal on järgmised: 

 
   · Rõhutada käte pesemise ja desinfitseerimise vajadust pärast kontakti iga patsiendiga. 

 Võib nõuda kinnaste ja kitli kandmist; sel juhul aga tuleb meenutada, et kindaid peab 
vahetama, käsi pesema ja desinfitseerima ning kitlit vahetama enne kontakti järgmise 
patsiendiga. 

 
   · Patsiendid isoleerida või kohortida.  Uurida lapsi haiglasse sissekirjutamise ajal ning 

ennetavalt isoleerida või kohortida RSV-kahtlased lapsed. 
 

   · Personal kohortida.  Personal, kellel on mis tahes respiratoorse viiruse tunnused 
puhangu ajal, ei tohiks töötada imikute osakonnas. 

 
Samad ennetamisabinõud sobivad adenoviiruse puhangu korral. 

 

   4.4.4 Gripp levib piiskadest tekkinud tahkete osiste sissehingamise teel, mistõttu epideemia ajal 
on väga raske edasikandumist vältida.  Gripi tagajärjed on eriti ohtlikud imikutele, 
vanuritele (>65a)  ja immuunpuudulikkusega isikutele. 
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Ainuke kindel ennetamismeetod on patsientide ja personali vaktsineerimine ning 
epideemia ajal võib suure riskiga osakondades töötada vaid vaktsineeritud personal.  
Amantadiini või rimantadiini manustamine võib kaitsta A-gripi eest.   

 

   4.4.5 Oportunistlikud mikroorganismid  (nt Aspergillus'e tüved, Pneumocystis carinii) 
võivad põhjustada haiglasisest kopsupõletikku just immuunpuudulikkusega patsientidel.  
Aspergillus on eriliseks ohuks onkoloogilistele patsientidele, Pneumocystis HIV 
kandjatele ja patsientidele pärast elundisiirdamist.  Ka alumiste hingamisteede 
oportunistlikud  nakkused ebatüüpiliste mükobakteritega võivad üle kanduda teistele 
patsientidele.  Ohustatud on eelkõige püsivate morfoloogiliste muutustega kopsuhaigusi 
põdevad patsiendid. 

 
Raskekujulise granulotsütopeeniaga patsiendid võivad vajada kaitsvat (ehk "vastu-pidist") 
isolatsiooni, mil õhk palatis on kõrgema rõhuga kui ümbruskonnas ning sissetulev õhk on 
tõhusalt filtreeritud.  (NB! Sellisel juhul peab veenduma, et patsiendil ei esine õhklevivaid 
nakkusetekitajaid, nt tuberkuloosi.) 

 
 
 
7.  KOKKUVÕTE 
 

Haiglasisesed hingamisteede  nakkused on kõige keerulisem osa haiglanakkustõrje tööst, sest 
ennetamismeetodid sõltuvad nakkusetekitajast, mida tihti on bakterioloogiliselt raske määrata.  
Haigla personali koolitamine on äärmiselt tähtis. 

 
Minimaalsed nõuded hingamisteede  nakkuste ennetamiseks on: 

 
   · Piisavalt dekontamineeritud seadmed/vahendid. 

 
   · Käte pesemine ja desinfitseerimine enne ja pärast kontakti patsientidega ning 

hingamisteede sekreetidega; patsientide ja protseduuride vahel tuleb kindlasti kindaid 
vahetada. 

 
   · Hoolikas trahheasekreetide eemaldamine intubeeritud patsientidel. 

 
   · Puhangu ennetamise hästi läbi mõeldud meetmed. 
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12

 LISA A 
 SPETSIIFILISED RISKITEGURID, 
 JA SOOVITATUD TEGEVUS NENDE KORRAL2 
 
Haigus / Riskitegur Soovitatud ennetamismeetod 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Bakteriaalne kopsupõletik 
 Patsiendiga seotud (isikud >65a) 
 · Põhihaigus 
    - Krooniline obstruk- Teha spiromeetria (incentive spirometry), kasutada positiivse lõpp- 
      tiivne kopsuhaigus   positiivse rõhuga (positive end-expiratory pressure, PEEP), või 

  CPAP näomaskiga (continuous positive airway pressure) hingamist. 
    - Immuunpuudulikkus Vältida ekspositsiooni haigla patogeenidele;  lühendada immuun- 

  puudulikkuse kestust (nt, manustada GMCSF -- "granulotsüütide ja  
  makrofaagide kolooniaid stimuleeriv tegur"). 

    - Teadvuse häire Manustada kesknärvisüsteemi pärssivaid ravimeid ettevaatlikult. 
    - Kirurgia (rindkere Patsient panna õigesse asendisse;  varane voodist tõusmine, ravi 
      või kõhukoopa)   kehakultuur;  piisav valutustamine. 
    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Seadmetega seotud Seadmed korralikult puhastada, desinfitseerida või steriliseerida, ja 

  käsitseda;  seadmed eemaldada niipea, kui vajadus nende kasuta- 
  miseks on möödunud. 

 · Intubeerimine ja kopsude Sekreedid aspireerida nõrga alarõhuga;  patsient hoida pool-istuvas  
    kunstlik ventilatsioon   asendis (ülakeha tõstetud 30o - 45o);  maoverejooksu profülaktika  

  korral kasutada ravimeid, mis säilitavad mao pH;  respiraatori šlange  
  mitte vahetada sagedamini kui iga 48 tunni järel;  inspiratoorsest 
  ðlangist kondensaat välja valada  või vajaduse korral  kasutada 
  kuumuse/niiskuse vahetajaid. 

 · Nasogastraalsondi paigal- Kontrollida, et sond ei ole hingamisteedes;  patsiendi asend analoogne 
    damine ja selle kaudu   eespool kirjeldatule;  üleliigne vedelik maost eemaldada; 
    toitmine   eemaldada sond kohe, kui seda ei ole enam vaja. 
    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Personali või protseduuriga seotud 
 · Käte kaudu kontamineeru- Personali väljaõpe ja treenimine;  piisav käte pesemine/desinfitseeri-  
    mine   mine ja asjakohane kinnaste kandmine;  kopsupõletiku järelevalve ja    selle 
kohta tagasi-side personalile. 
 · Antibiootikumide Antibiootikumide läbimõeldud kasutamine, eriti suure riskiga  
    manustamine   intensiivravi patsientidel. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

                                                                 
2   Tabel võetud järgmisest väljaandest:  Centers for Disease Control and Prevention   "Guidelines for Prevention of 
     Nosocomial Pneumonia"   Morbidity and Mortality Weekly Report   3 Jan 1997,  Vol 46,  nr RR-1 pp 12-13. 
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Legionelloos 
 Patsiendiga seotud 
 · Immuunpuudulikkus Lühendada immuunpuudulikkuse kestust (nt  manustada GMCSF). 
 
 Seadmetega seotud 
 · Kontamineerunud aerosool Hoolikalt steriliseerida/desinfitseerida enne kasutamist kõik aero- 

  sooli tekitavad seadmed;  niisutite reservuaarides kasutada ainult 
    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  steriilset vett;  mitte kasutada külmauru (cool-mist) toaniisuteid  
  ilma steriliseerimise või piisava desinfitseerimiseta. 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Keskkonnaga seotud 
 · Aerosoolid saastunud Haigla veesüsteemides vesi hüperkloreerida või tõsta temperatuur  
    veevarustusest   ≥65°C(segistis);  haiglasisest veevarustussüsteemi puhastada korra-  

  päraselt;  kaaluda steriilse vee kasutamist immuunpuudulikkusega  
  patsientidel, k.a  joogiveeks. 

 · Jahutuskolonnidest Õhukonditsioneerimise jahutuskolonnide asjakohane projekteerimine, 
    sissetõmme   paigaldamine, hooldus. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Aspergilloos 

 Patsiendiga seotud 

 · Raskekujuline granulo- Lühendada immuunpuudulikkuse kestust (nt,  manustada GMCSF); 
    tsütopeenia   paigutada patsiendid, kellel on pikaajaline raskekujuline granulotsüto- 

  peenia  kaitsvasse (ehk "vastupidisesse") isolatsiooni. 
    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Keskkonnaga seotud 

 · Ehitustöö Eemaldada granulotsütpeeniaga patsiendid ehitustööde piirkonnast; 
  raskekujulise granulotsütopeeniaga patsiendid paigutada kaitsvasse 
  isolatsiooni, kust väljudes peavad nad kandma maski.  

 · Teised keskkonna allikad  Haigla ventilatsioonisüsteemi ja immuunpuudulikkusega patsientide 
  palatite regulaarne hooldus. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 Respiratoor-süntsütsiaalne viirus (RSV) 

 Patsiendiga seotud 

 · Patsiendid <2a; Kaaluda vajadust sõeltestida kõiki suure riskiga patsiente RSV suhtes 
    kaasasündinud kopsu-   enne haiglasse sissekirjutamist, samuti patsientide ja hooldus- 
    /südame haigused;   personali kohortimist haiglasisese RSV puhangu ajal. 
    immuunpuudulikkus 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Personali või protseduuriga seotud 

 · Käte kaudu kontamineeru- Personali väljaõpe;  käte pesemine;  kinnaste ja kitlite kandmine; 
    mine   puhangute korral: kohortida hoolduspersonal ja patsiendid või paigal- 

 dada patsiendid ühevoodilistesse palatitesse, piirata külastajate arvu. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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___ 

Gripp 

 Patsiendiga seotud 

 · Isikud > 65a; Igal aastal enne gripihooaega vaktsineerida suure riskiga patsiendid; 
    immuunpuudulikkus   puhangu ajal kasutada profülaktikaks amantadiini või rimantadiini. 
    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Personaliga seotud 
 · Nakatunud personal Igal aastal enne gripihooaega vaktsineerida personal, kes hooldab 

  suure riskiga patsiente;  puhangu ajal kasutada profülaktikaks ja 
  raviks amantadiini või rimantadiini. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 LISA B-1 
 HINGAMISAPARAATIDE DEKONTAMINEERIMINE 
 
 
 Seade      Meetod 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Respiraatori korpus   Ei desinfitseerita. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Õhuniisutid    Puhastamine, kuivatamine  ja steriilse veega täitmine 
 (humidifiers)      iga 8 kuni 24 tunni järel. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pihustid    Pärast puhastamist  eelistatakse autoklaavimist või 
 (nebulizers)       termilist desinfitseerimist (75oC, 30 min); 

   täidetakse steriilse veega. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Armeeritud intratrahheaalsed Autoklaavimine või termiline desinfektsioon. 
torud;  maskid, šlangid  jne  Esemed mis ei talu kuumust ja seetõttu vajavad 
(hingamiskontuur);      keemilist desinfektsiooni, tuleb pärast põhjalikult  
ambukotid       loputada steriilse veega.  Täielik kuivatamine on  

   oluline, aga raske saavutada  ning kuivust on raske 
   kontrollida.  Eelistatud on suruõhuga kuivatamine. 
Ühekordseks kasutuseks mõeldud esemed on ohutud, 
   aga kulukad. 
Hapnikumaskid ja torud, mis ei ole puhastatavad, tuleb 
  ära visata. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Aspiratsiooni kateeter  Steriilne ühekordselt kasutatav igal protseduuril, 

   välja arvatud suletud süsteem endotrahheaalseks 
   aspireerimiseks, mida kasutatakse samal patsiendil 
   24 tunni jooksul. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Aspiratsioonipudelid ja -voolikud Eelistatakse pesumasinas desinfitseerimist / auto-  

   klaavimist  või muud termilist desinfitseerimist 
   ja kuivatamist. 
Pudeleid võib pesta detergendiga, siis desinfitseerida 
   (nt kloori vabastava vahendi lahusega  või teise Pseudo- 
    monas'ele toimiva desinfektandiga), loputada  ja 
   kuivatada. 
Ühekordselt kasutatavad tarvikud on kulukad. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Spiromeetria vahendid  Iga patsiendi suuotsik peab olema steriilne, nii ühekordse 

   kasutuse kui korduva kasutuse puhul. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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NB! Igal seadmel on tootja esitatud spetsiifilised dekontamineerimise meetodid.  Neid tuleb täpselt 
järgida.  Vt ka "Dekontamineerimise" peatükki. 
 
RO6 ja RO6H aparaadid desinfitseeritakse vastavalt Lisas B2 juhisele. 
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 LISA B-2 
 RO6 ja RO6H APARAATIDE DESINFITSEERIMINE  

 

 

 

    m Veelukk ja niisutaja teha veest tühjaks.  Keerata korgid kinni (absorber tühjendada). 
    m Aparaat lülitada suletud kontuurile. 
    m Rõhkude manomeetrid välja lülitada. 
    m Y-torusse valada 10 ml 10% formaldehüüdi lahust.  Kott asetada Y-toru otsa. 
    m Aparaat lülitada tööle maksimaalse ventilatsioonimahuga kolmeks tunniks. 

Ümbruskonnas ei tohi olla tunda formaldehüüdi lõhna  (ebahermeetiline! otsida üles lekke 
koht ja see kõrvaldada!) 

    m Y-torusse valada 10 ml 10% nuuskpiiritust (NH4OH)  formaldehüüdi neutraliseerimiseks. 
    m Y-toru otsa asetada kott  ning lasta aparaadil töötada  maksimaalsel ventilatsiooni- re_iimil  3 

tundi  (nuuskpiiritus neutraliseerib formaldehüüdi aurud). 
    m Lülitada aparaat ümber lahtisele kontuurile ja lasta tühjalt töötada 24 tundi tuulutamiseks. 
    m Niisutaja ja vesilukk hoida kuivana.  Enne kasutamist täita steriilse veega märkideni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NB! Formaldehüüdi ja nuuskpiirituse jäägid on ohtlikud patsiendile.  On soovitav võimalikult 

kiiresti hankida hingamisseadmed, mille sterilimiseemine on ohutum. 
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 LISA C 

 NÄIDISEKS :   ÜHENDATUD KUNINGRIIGI (INGLISMAA) JUHEND TRAHHEA- 

       ASPIREERIMISEGA-SEOTUD NAKKUSTE ENNETAMISEKS3 
 
 
JUHTNÖÖRID -- Trahhea aspireerimine  
 
A. Üldprintsiibid 
 
1. [Haiglas] peab olema efektiivne patsientidel kasutatud seadmete/vahendite dekontamineerimise ja 

ekspluatatsiooni programm (nt respiraatorite torud, hügroskoopilised kondensaat/niiskuse vaheta-jad, 
seina õhuniisutid, pihustid, anesteesiaaparaadid, pulmonaalse funktsiooni testimise seadmed). 

 
2. Käsi tuleb pesta pärast iga kontakti limaskestade, hingamisteede sekreedi, intubatsiooni või 

trahheotoomia torudega  ja teiste respiratoorsete seadmetega, mis on kokku puutunud patsiendiga, 
sõltumata sellest, kas kindaid kantakse või mitte. 

 
3. Trahheas ega bronhides ei tohi lubada sekreedid koguneda.  Bronhiaalsekreete võib olla kergem 

eemaldada bronhilaiendavate ravimite, asendidrenaa_i, perkussiooni  ja suure riskiga patsientidel 
spiromeetriaga (incentive spirometry) või vahelduvalt positiivse rõhuga hingamisega (intermittent 
positive pressure breathing). 

 
4. Mehaanilisel ventilatsioonil patsientidel tuleb sekreedid regulaarselt eemaldada, eriti sekreedid, mis 

kogunevad trahheatoru manseti ümber.  [Sekreedid] tuleb eemaldada enne, kui patsienti liigutatakse  või 
kui trahheatoru mansetist lastaksese mistahes põhjustel õhk välja. 

 
5. Nüüdisaegsed alumiste hingamisteede nakkuste patogeneesi teooriad veenavad, et soovitav on ära hoida 

mao kolonisatsioon mikroobidega.  Kui kasutatakse maoverejooksu profülaktikat, ei tohiks see tõsta 
mao pH'd. 

 
6. Operatsioonijärgset kopsupõletikku ennetatakse:  sekreetide eemaldamise tagamisega, eriti just 

pikaajalise anesteesia jooksul;  aspiratsiooni vältimisega intubeerimise ja ekstubeerimise ajal;  anesteesia 
gaaside piisava niisutamisega;  patsiendi piisava hüdratatsiooniga.  Kui võimalik, peaks patsientidele 
enne operatsiooni õpetama sügava hingamise ja köhimise [tehnikat];  pärast operatsiooni aidata sellele 
kaasa piisava toetusega [haavale] ja valuvaigistitega.  Tuleb ergutada patsiente voodist vara tõusma.  
Kui patsiendid ei ole võimelised ise liigutama, tuleb asendit muuta iga kahe tunni järel. 

 
7. Valuvaigisti vajaduse korral (k.a  regionaalne analgeesia ja patsiendi juhitud analgeesia) peaks 

[valuvaigistil] olema võimalikult väike köhapärssiv toime. 
 
8. Alumiste hingamisteede nakkuste ennetamine peaks olema lülitatud kliinilise personali väljaõppe 

programmi. 
                                                                 

3   Juhend on võetud väljaandest:  Ward V, Wilson J, Taylor L, Cookson B, Glynn A   Preventing Hospital-Acquired 
     Infection: Clinical Guidelines.  Supplement to Hospital-Acquired Infection: Surveillance Policies and Practice 
     Public Health Laboratory Service,  London, 1997. 
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B. Hingamisteede sekreetide imemine  
 
 1. Hingamisteedest tuleb sekreedid aspireerida, kui see on kliiniliselt vajalik, mitte lähtudes fikseeritud 

re_iimist. 
 
 2. Põhiprintsiibiks on sekreetide eemaldamine ilma patsiendi südame- ja hingamissüsteemi talitust 

häirimata  ning minimaalse traumaga hingamisteedele. 
 
 3. Kuna põhiprintsiibid on samad, sobib üks juhend kõigile aspiratsiooni protseduuridele  (s.t trahheaalne, 

endotrahheaalne, orofarüngeaalne, nasofarüngeaalne). 
 
 4. Aspiratsiooniseadmeid/-vahendeid hoitakse kärul või kandikul, mida tuleb puhastada ja täiendada iga 

päev. 
 
 5. Kantakse põlle ja silmakaitset. 
 
 6. Käsi pestakse põhjalikult seebi ja veega, tehnikaga, mis katab käe igat pinda;  loputatakse jooksva veel 

all ja kuivatatakse, soovitavalt ühekordse kasutusega rätikuga.  Puhaste käte puhul võib alternatiivina 
kasutada alkoholisisaldavat vahendit. 

 
 7. Minimaalselt kateetrit hoidvasse kätte tõmmatakse vähemalt eraldi pakitud puhas kinnas. 
 
 8. Peab tarvitama ühekordselt kasutatavaid aspiratsioonikateetreid, mida sisestatakse ainult üks kord (v.a 

nasofarünksi aspireerimisel, mil aspireeritakse mõlemast ninasõõrmest). 
 
 9. Kateeter sisestatakse õrnalt ja ilma vaakumita. 

Avatakse [aspireerija]poolne pakendi ots ilma kateetrit puudutamata;  aspiratsioonitoruga ühendamise 
ajal hoitakse kateetrit läbi pakendi kinni.  Kateeter eemaldatakse oma steriilsest pakendist vaid steriilse 
kindaga ja vahetult enne aspireerimist. 

 
10. Kui whistle-tip kateetrid ei ole saadaval, peab aspiratsioonitorul olema sobiv vahetükk, nt  

"Y"-ühendus.  Sellega vähendatakse limaskesta kahjustamise riski, kuna kateetrit on võimalik sisse viia 
ilma vaakumita ning aspiratsiooni vaakumit reguleerida [kateetri] tagasitõmbamise ajal.  Kateetrit 
tõmmatakse tagasi õrna pöörleva liigutusega, kasutates vahelduvat vaakumit.  Kui protseduuri peab 
kordama, tuleb vahetada kinnast ja kateetrit. 
Minimaliseerimaks limaskesta kahjustamise võimalust, peab vaakumi alarõhk olema võimalikult madal 
(mitte kunagi üle 200mm Hg), aga samas peab siiski efektiivselt eemaldama sekreete.  Efektiivseks 
sekreetide aspireerimiseks peaks piisama 10-15 sekundist.  

 
11. Aspiratsioonitoru [aspireerija]poolset otsa tuleb hoida ülespoole, et ennetada sisu väljumist.  Ei tohi uut 

kateetrit toruga ühendada järgmiseks aspiratsiooniks (ettevalmistuste mõttes). 
 
12. Kindad ja põll eemaldatakse  ning käed pestakse ja kuivatatakse põhjalikult kohe pärast aspireerimise 

lõpetamist. 
 
13. Aspiratsioonitoru puhastamiseks kasutatakse steriilset vett, mis kallatakse mahutisse vahetult enne  ning 

aspireeritakse kuni mahuti on kuiv.   Kasutatakse steriilset mahutit, mida vahetatakse iga 24 tunni järel. 
 Võib kasutada steriilset bikarbonaatlahust sitkete või kleepuvate sekreetide puhul. 
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14. Aspireeritud vedelik kõrvaldatakse vähemalt iga 24 tunni järel.  Korduvalt kasutatavad mahutid 
tühjendatakse hoolikalt kanalisatsiooni, siis pestakse kuuma vee ja detergendiga  ning kuivatatakse 
põhjalikult.  Tuleb kanda põlle ja kindaid, soovitatakse silmakaitset.  "Kinniseid" aspiratsiooni-süsteeme 
[k.a  mahuti ja toru] kõrvaldatakse "kliiniliste jäätmetena" ning ei tühjendata. 

 
15. Aspiratsiooni toru/mahuti tuleb vahetada iga patsiendi järel.  Mahuti pestakse detergendiga, kuivatatakse 

põhjalikult, ning dekontamineeritakse järgides kohalikke juhiseid (s.t  Hospital Sterilisation and 
Disinfection Unit). 
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LISA D 
MIKROBIOLOOGILISTE PROOVIDE VÕTMINE 

 
 
 
Tuberkuloosi kahtluse korral: 
 
   Röga mikrobioloogiline uuring -- 
 

Proovivõtt 
 

Steriilne keeratava korgiga anum.   
Proov võetakse hommikul enne voodist tõusmist.  Tuberkuloosi puhul võib rögas olla vähe 
baktereid võrreldes bakteriaalse kopsupõletikuga, ja tihti ainuke röga, milles on külviks piisavalt 
baktereid, on see, mis koguneb trahheas öö jooksul ja neelatakse alla varsti pärast ärkamist. 
Rögaproov võetakse kolmel hommikul järjest. 

 
Säilitamine ja transport 

 
+4°C juures. 

 
Proovi saatekirjale tuleb märkida "Tuberkuloosikülv".  

 
   Ravimitundlikkuse määramine on ülitähtis. 
 
 
 
Respiratoorsüntsütsiaalse viiruse kahtluse korral:4 
 
   Antigeen test (immuunfluorestsentsmeetod) -- 
 

Uuritav materjal 
 

Ninaneelulima võtta haigestumise 1.-5. päeval haiguse ägedas staadiumis. 
Materjal analüüsiks võtta kuiva steriilse vatitampooniga alumise ninakarbiku piirkonnast tugeva 
pöörava liigutusega, et saada võimalikult rohkem nakatunud silinderepiteelrakke. 

 
Säilitamine ja transport 

 
Tampoon asetada katsutisse ja saata samal päeval laborisse. 
Kui ei saa kohe saata, lisada katsutisse ca 1 ml füsioloogilist lahust ja säilitada 
+4°C juures saatmiseni. 

                                                                 
4 Järgnevad juhised on võetud Tartu Ülikooli/Maarjamõisa Mikrobioloogia Labori koduleheküljelt, 
   <http://www.cut.ee/yhendlabor>. 
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[Proovi saatekirjale tuleb märkida "kahtlus RSV-le".] 
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Grippi kahtluse korral: 
 
   Antigeen test (immuunfluorestsentsmeetod) -- 
 

Uuritav materjal 
 

Ninaneelulima võtta haigestumise 1.-5. päeval haiguse ägedas staadiumis. 
Materjal analüüsiks võtta kuiva steriilse vatitampooniga alumise ninakarbiku piirkonnast tugeva 
pöörava liigutusega, et saada võimalikult rohkem nakatunud silinderepiteelrakke. 

 
Säilitamine ja transport 

 
Tampoon asetada katsutisse ja saata samal päeval laborisse. 
Kui ei saa kohe saata, lisada katsutisse ca 1 mL füsioloogilist lahust ja säilitada 
+4°C juures saatmiseni. 

 
[Proovi saatekirjale tuleb märkida "kahtlus gripile".] 

 
 
Bakteriaalse kopsupõletiku kahtluse korral: 
 
   Trahhea aspiraadi mikrobioloogiline uuring -- 
 

Uuritav materjal 
 

Aspiraat steriilses keeratava korgiga [anumas]. 
Analüüsiks võib saata ka trahhea aspiraatsiooni sondi transportsöötmega kummikorgiga 
[katsutis].  Peale aspireerimist lõigatakse sondist steriilsete kääridega 4 - 5 cm pikkune tükk 
(juhul, kui soovitakse ka seente uuringut, siis 2 tükki) ja surutakse see transportsöötmesse. 

 
Säilitamine ja transport 

 
+4°C juures. 

 
[NB! Mõnes laboratooriumis tuleb eraldi küsida ravimitundlikkuse määramist.   
Tundlikkuse teadmine on just tähtis haiglanakkuste korral, kuna haiglabakterid on tihti 
multiresistentsed.] 

 
   Röga mikrobioloogiline uuring -- 
 

Proovivõtt 
 

Vahendid:  steriilne [keeratava korgiga anum].  ...   
Köhida sügavalt välja.  Kui röga väljaköhimisega on raskusi, siis inhaleerida 
15% NaCl  ja 10%-lise glütseriini aerosoolisegu, kuni vallandub köhahoog. 

 
Säilitamine ja transport 

 
+4°C juures. 
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 Kirurgilise haava nakkused 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
2.  EPIDEMIOLOOGIA 
 2.1  Haavade puhtusastmete liigitus 
 
3.  ÜLDISED PROFÜLAKTILISED MEETMED 
 3.1  Käte pesemine ja desinfitseerimine  ning kaitsevahendid 
 3.2  Keskkonnategurid 
 3.3  Anestesioloogiline teenistus 
 3.4  Kirurgiline tehnika 
 3.5  Operatsioonijärgne periood 
 3.6  Antibakteriaalne profülaktika 
 
4.  SOOVITUSED 
 4.1  Patsiendi ettevalmistus operatsiooniks 
 4.2  Operatsioonibrigaadi ettevalmistus 
 4.3  Operatsioonisaali keskkonna ettevalmistus ning selle  säilitamine puhtana 
 4.4  Kirurgiline tehnika 
 4.5  Postoperatiivne haavahooldus 
 4.6  Profülaktilised antibakteriaalsed preparaadid 
 4.7  Patsientide kaitse teiste nakatunud patsientide või personali eest 
 4.8  Järelevalve  
 
    LISAD A - C 
 
 
 
Juhendis sisalduvad soovitused on eelkõige suunatud haiglast tingitud haavanakkuse vältimiseks ja 
tõrjeks, aga ka kulukate ning samas väheefektiivsete meetmete rakendamise piiramiseks kirurgias.  
Juhendist on jäänud välja väga spetsiifilised probleemid, mis on  seotud näiteks põletuste, 
transplantoloogia  või traumatoloogiaga, samuti minimaalinvasiivne kirurgia.  Kuna selles valdkonnas 
lisandub värsket informatsiooni pidevalt, ei tohi ka käesolevas juhendis sisalduvat käsitleda lõpliku ja 
universaalse tõena igasuguste olukordade ja kõikide haiglate jaoks.  
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 

Enamikus haiglatest on kirurgilise haava nakkus haiglanakkuste hulgas esinemis-sageduselt 
teisel kohal, põhjustades raskeid ja kulukaid tüsistusi patsientide ravis. 
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Haavanakkus võib: 
 · piirneda kirurgilise lõikehaavaga, s.o naha ja nahaaluse koega 
 · haarata lõikehaavaga piirnevaid ja operatsiooni käigus käsitsetud “sügavaid” pehmeid 

kudesid, nagu fastsia ja lihased. 
 

Nakkustest 60 - 80% kuuluvad esimesse, ülejäänud aga  näiteks intraabdominaalsete, 
retroperitoneaalsete jne nakkuste hulka.  Kuigi käesolev juhend käsitleb eelkõige kirurgilise 
haavaga seotud põletikke, aitavad paljud soovitused ära hoida ka süvaprotsesse, mille 
ravikulud pindmise haavanakkusega võrreldes on palju suuremad. 

 
Ajaliselt on kirurgilise haava nakkus piiritletud esimese 30 operatsioonijärgse päevaga, 
implantaadi korral pikeneb peiteperiood ühe aastani. 

 
 
2.  EPIDEMIOLOOGIA 
 

Operatsioonivälja mikroobne kontamineerumine on haavanakkuse vältimatu eeltingimus.  
Uuringute alusel väidetakse, et kontaminatsioon >105 mikroobi 1 grammi koe kohta suurendab 
oluliselt haavanakkuse tekkimise tõenäosust, madalama kontamineerumisastme korral on see 
aga üsna väike.  Patogeensetes mikroobides sisalduvad või nende poolt eritatud ained 
(endotoksiinid) võivad suurendada peremees-organismi sissetungimise, kahjustamise  ning selle 
kudedes ellujäämise võimet.  Nii näiteks võivad mõne bakteri pinnakomponendid inhibeerida 
fagotsütoosi või antibakteriaalsete preparaatide toimet. 

 
Kirurgilist haava loetakse nakatunuks mädase eritise korral, seda bakterioloogilise uuringu 
tulemustest sõltumata.  Nimelt ei pruugi positiivne külv olla tõendiks haava-põletiku suhtes, 
sest paljud põletikuvabad haavad on koloniseerunud bakteritega.  Segadust võib tekitada ka 
see, et mõned patogeenidest on raskesti identifitseeritavad, puudulikud võivad olla proovi 
võtmise või külvi tehnikad (vrd lisa A)  või on patsient saanud eelnevalt antibakteriaalset ravi.  
Teiselt poolt, näiteks vähenenud reaktiivsusega patsientidel (granulotsütopeenia) ei teki 
haavapõletiku korral kunagi mädast eritist. Seetõttu on mõistlik lugeda haav nakatunuks, kui 
raviarst (kirurg) seda arvab.  Nahaõmbluste abstsesse soovitatakse lugeda nahanakkuste 
hulka, kui lõikehaav ise on seejuures põletikuvaba. 

 
Siinkohal on ilmselt otstarbekas ära tuua laialdaselt aktsepteeritud kirurgiliste haavade 
puhtusastmete klassifikatsioon. 

 
 
 
2.1  Haavade puhtusastmete liigitus : 
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Puhtad haavad Kirurgilised haavad, milles ei ole põletiku tunnuseid  ning mille  
(I Klass)  puhul operatsiooni käigus ei ole sisenetud hingamisteedesse, seede- või 

genitaaltrakti ega kuseteedesse.  Lisaks loetakse puhasteks ka esmaselt 
suletud ja/või suletud süsteemiga dreneeritud haavad. 
Sellesse rühma kuuluvad ka mitteläbistava (nüri) trauma piirkonda 
rajatud kirurgilised lõikehaavad. 

 
Puhtad-kon- Selliste operatsioonide haavad, mille käigus on plaanipäraselt ja  
tamineerunud ilma ebatavalise kontamineerumiseta sisenetud hingamis-, 
haavad  seede-, genitaal-  või kuseteedesse. 
(II Klass)  Sellesse rühma kuuluvad ennekõike sapiteede, pimesoole, tupe  ja suu-

neelu operatsioonid  eeldusel, et puuduvad nakkuse tunnused ning ei ole 
eksitud kirurgia põhitõdede vastu. 

 
Saastunud haavad Siia kuuluvad avatud, värsked, juhuslikult tekkinud haavad, 
(III Klass)  kirurgiliselt ebaõnnestunud operatsioonide haavad steriilsetes või mao-

sooletrakti rohke lekkimise tingimustes  ning haavad, milles on avastatud 
ägeda, mittepurulentse põletiku tunnused. 

 
Saastunud- Siia kuuluvad vanad traumaatilised haavad, kus alles on 
nakatunud nekrootilist kudet;  kliiniliselt nakatunud või perforeerunud 
haavad  siseelundite haavad.  Definitsioon eeldab, et operatsioonijärgset 
(IV Klass)  haavapõletikku põhjustanud mikroob oli operatsiooniväljas juba enne 

operatsiooni. 
 

Esitatud klassifikatsioon võimaldab ennustada haava infitseerumise tõenäosust:  puhastel 
haavadel 1 - 5%, puhastel-kontamineerunutel 3 - 11%, saastunutel 10 - 17%   ja saastunud-
nakatunud haavade korral üle 27%.  Toodud sagedused olid mõjutatud preventiivsetest 
meetmetest (k.a  antibakteriaalne profülaktika) ning oleksid ilma nendeta oluliselt suuremad. 

 
Klassifikatsiooni kasutades saab võrrelda nakkuslike tüsistuste esinemissagedust konkreetsete 
operatsioonide korral  sõltuvalt kirurgi oskustest  ning rakendada sellest johtuvalt asjakohaseid 
preventiivseid meetmeid. 

 
Ehkki haava operatsiooniaegne saastumine on oluline nakkuse tekkes, tuleb arvestada ka teisi 
tegureid.  Peremeesorganismi teguritest on olulisemad iga (väga noor või väga vana), 
perioperatiivse nakkuse esinemine  ning võimalik, et ka diabeet ja tugev alatoitumus.  
Lokaalseteks teguriteks on näiteks nekrootilise koe või võõrkehade esinemine haavas, samuti 
haava halb verevarustus.   
Kirurgilise haava nakkus viib asjakohase ravi puudumisel tõsisemate tüsistuste tekkimisele, mis 
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omakorda jagunevad: 
 · lokaalsed tüsistused -- kudede hävimine, haava avanemine (dehistsents), haava song, 

septiline tromboflebiit, moondunud haavaarm, valu 
 · süsteemsed tüsistused -- palavik, tokseemia, bakterieemia, šokk, metastaatiline nakkus, 

elutähtsate elundite puudulikkus, surm. 
 

Tüsistuste raskus sõltub oluliselt nakkust tekitanud patogeenist ja protsessi asukohast.  Näiteks 
viridans rühma streptokokid suure tõenäosusega ei põhjusta nakkust, kui nad ei ole just otse 
vereringesse tunginud.  A-rühma streptokokid annavad seevastu peaaegu alati raskeid tüsistusi 
asukohast hoolimata.  Sõltumata mikroobi virulentsusest  on implanteeritud võõrkeha või 
suurema hulga nekrootilise koe nakatumine  seotud tõsiste tagajärgedega. 

 
Kirurgilistest haavadest isoleeritud patogeenidest on umbes 40% gramnegatiivsed aeroobid.  
Kõige sagedamini esinevaks haavanakkuse tekitajaks on jäänud S. aureus, millele järgnevad 
koagulaasnegatiivne stafülokokk, enterokokk  ja Escherichia coli.  Kahjuks on viimasel ajal 
suurenenud metitsilliiniresistentse S. aureus'e (MRSA), vankomütsiiniresistentse enterokoki  ja 
gramnegatiivsete tüvede osakaal.  Varasemast sagedamini on haavanakkuse tekitajana 
isoleeritud ka seeni (Candida albicans) ja viirusi.  Murettekitava tendentsi on põhjustanud üha 
raskemas üldseisundis ja immunoloogilise puudulikkusega patsientide opereerimine, samuti 
laialdane antibiootikumide profülaktiline või raviotstarbeline kasutamine. 

 
Kirurgilist haava nakatav patogeen võib pärineda patsiendilt endalt, haiglakeskkonnast  või 
personalilt.  Patsiendi enda mikroflooraga kontamineerumise allikaks võivad olla mao-
sooletrakt, hingamisteed, genitaalsfäär, kuseteed  ja nahk.  Eksogeenne kontamineerumine on 
olulise osa puhaste haavade põletiku tekkimise põhjuseks  ning võib pärineda 
meditsiinipersonalilt või patsienti ümbritsevast keskkonnast.  Oletatavasti viimaseks lüliks jääb 
siiski operatsioonibrigaadi vahetu kokkupuude haavaga, kusjuures oma osa mängib siin ka 
personali mikroobikandlus (A-grupi streptokokk,  S. aureus).  Gramnegatiivsed 
mikroorganismid pärinevad eriti vett sisaldavast keskkonnast, nagu näiteks loputusvedelikud. 

 
Enamik haavanakkusi on alguse saanud kontamineerumisest operatsioonisaalis.  Primaarselt 
suletud haavad, kui dreene ei ole kasutatud, nakatuvad hiljem väga harva, sest normaalne 
paranemisprotsess suleb haava mikroobidele 24 tunni jooksul. 
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3.  ÜLDISED PROFÜLAKTILISED MEETMED 
 

Kirurgilise haava nakkuse tekkimise riski suuruse määravad kolm põhitegurit: 
  · haava kontamineerunud mikroobi liik ja hulk 
  · haava olukord operatsiooni lõpuks (määratud kirurgilise tehnika ja haigusprotsessi 

ulatusega) 
  · patsiendi vastuvõtlikkus, s.t tema loomulik võime hakkama saada mikroobse 

kontamineerumisega. 
 

Näiteks kirurgiline haav terves koes on üllatavalt resistentne põletiku tekkele isegi massilisel 
mitme mikroobiliigiga saastumisel,  nekrootilist kude või võõrkehi sisaldav haav aga infitseerub 
kergesti juba vähestest mikroobidest. 

 
Loetletud tegurid toimivad koos ning haavanakkuse ärahoidmisele suunatud meetmed peavad 
arvestama kõiki kolme.  Kuna enamik haavade nakatumisi leiab aset operatsioonitoas, tuleb 
haavanakkuse profülaktilised meetmed suunata eelkõige sinna. 

 
Patsiendil, kellel on kaasuvaks haiguseks äge bakteriaalne nakkus, isegi kui see on kirurgilisest 
haavast eemal, on haavanakkuse tekkimise risk oluliselt suurem.  Selliste kaasnevate nakkuste 
pre- või postoperatiivne ravi arvatakse vähendavat haavanakkuse esinemissagedust. 

 
Patsienti puudutavatest meetmetest võiks nimetada võimalikult lühikest viibimist haiglas enne 
operatsiooni.  Karvade eemaldamine operatsiooniväljalt ei tohiks olla nahka traumeeriv 
(depilaator, jätta raseerimata).  Kui raseerida, siis tuleks seda teha vahetult enne 
operatsioonisaali viimist.  Võimaluse korral vältida raseerimist. 

 
Soovitatakse naha töötlemist desinfitseerivate lahustega, mis hävitavad või inhibeerivad 
sügavamat, residentset mikrofloorat, vähendades sellega naha koloniseerumist tüüpiliste 
haavanakkust tekitavate patogeenidega (S. aureus)  (lisa C).  Enamlevinud ja vaieldamatult 
odavaim neist on alkohol, mille 70 - 92%-line lahus on aktiivne nii bakterite, seente kui ka 
viiruste suhtes, eosed võivad aga jääda resistentseteks.  Alkoholi peamiseks puuduseks on 
tema täielik remanentse toime puudumine.  Kloorheksidiin ning jodofoorid (alkoholil 
baseeruvad lahused) on samuti laia antibakteriaalse toimespektriga, kirjanduses on mõningane 
eelistus antud neist esimesele (pikem toimekestus). 

 
Vaieldamatult oluline ja samas odav on patsiendi isiklik hügieen, kogu keha preoperatiivne 
pesemine voolava vee all.  Antiseptiliste vahendite (kloorheksidiin, povidoonjodiin) lisamine 
vähendab küll naha kolonisatsiooni, kuid sellega seoses ei ole haavanakkuse esinemissageduse 
vähenemist tõestatud. 

3.1  Käte pesemine ja desinfitseerimine  ning kaitsevahendid 
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Vt. ka "Käte dekontaminatsiooni" peatükki. 

 
Ka operatsioonibrigaad peab rakendama meetmeid haava mikroobse kontamineerumise 
vältimiseks, mis toimub sageli otsese kontakti, s.t käte kaudu.  Mikroorganismide 
ülekandumise võimalust vähendab kirurgiline käte pesemine/desinfitseerimine  ning kinnaste 
kasutamine.  Kirurgilise kätepesu eesmärgiks on hävitada nii palju baktereid kui võimalik, 
sealhulgas ka residentne floora.  Kasutatav lahus peab olema laia toimespektriga, kiire ning 
püsiva toimega  ja minimaalselt nahka ärritav.  Ekspositsiooniaeg peab vastama kasutatava 
desinfektandi juhendile.  Peale käte pesemist ja desinfitseerimist on kindad täiendavaks 
barjääriks mikroobide kandumisel haava.  Bakterid võivad siiski kinda sees kiiresti paljuneda 
ning kinda purunemisel (k.a silmale mittenähtaval perforeerumisel) kontamineerida haava, mida 
tuleb ette kahjuks üsna sageli.  Kirurgiline käte pesemine enne kinnastamist pidurdab bakterite 
vohamist. 

 
Mikroorganisme variseb pidevalt katmata nahalt ja limaskestadelt, mistõttu nende õhku või 
haava sattumise vältimiseks kasutatakse maske, kitleid, mütse  ja patsiendi kattematerjale.  
Loetletud tõkked on efektiivsed vaid siis, kui nende poorid ei lase vedelikke, baktereid  ja 
viirusi läbi.  Täiesti läbimatust materjalist kitlid on personalile umbsed ja palavad, mistõttu 
sellest tehakse vaid kitlite kriitilised osad, nagu käised ja esikülg.  Kirurgilised kitlid jagatakse 
ühekordseteks ning korduvkasutatavateks.  Korduvkasutatavaid niiskuskindlaid kitleid tuleks 
vahetada teatud arvu (75) pesemis- ja steriliseerimistsüklite järel. 

 
Kirurgilised peakatted on odavad meetmed (kulu-efektiivsus), vähendamaks juustel ja 
peanahal resideeruvate mikroorganismide pudenemist operatsiooniväljale.  Haava-nakkuse 
puhangu põhjustanud mikroorganismid (S. aureus, A-grupi streptokokk) on siiski vahel pärit 
juustelt või peanahalt peakatete kandmisest hoolimata. 

 
3.2  Keskkonnategurid 
 

Ka õhk on üheks võimalikuks kirurgilise haava kontamineerumise allikaks.  Õhk 
operatsioonisaalis sisaldab sageli mikroobe, mis kinnituvad seal lendlevatele osakestele (tolm, 
veepiisad, nahaosised jm).  Paljud neist mikroorganismidest on potentsiaalsed patogeenid ning 
nende hulk operatsioonisaali õhus on proportsionaalne personali hulgaga.  Õhukaudse haavade 
kontamineerumise tõenäosus kasvab, mida rohkem käiakse operatsioonisaali ustest, räägitakse 
 ning mida suuremad on personali katmata nahapinnad.  Seetõttu tuleks kasutada maski, 
kindaid  ning võimalikult tihedat riietust nahaosiste varisemise vältimiseks. Liikumise 
vähendamiseks piiratakse personali hulka minimaalselt vajalikuni nii operatsioonisaalis kui ka 
sellega külgnevates koridorides.  Operatsioonisaali uksest tuleks käia võimalikult vähe -- see 
vähendab ka operatsiooni-saali õhu ja suurema kontamineerumisastmega koridoriõhu 
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segunemist. 
 

Kirurgiliste haavade õhukaudset kontamineerumist vähendab ventilatsioonisüsteem, mille toimel 
operatsioonisaali õhk vahetub minimaalselt 20 korda tunnis  filtreeritud õhuga.1   Sellise 
ventilatsioonisüsteemi puudumisel ei tohi operatsiooniplokis teha operatsioone, mille ettenähtav 
kestus on pikem kui kolm tundi.  

 
Kasutatakse ka laminaarse vooluga ventilatsiooni, seda just kõrge puhtusastmega 
operatsioonide juures.  Süsteem tagab peaaegu steriilse ning minimaalse turbulentsiga 
õhuvahetuse, kuid tema puuduseks on kallidus. 

 
Vaieldavaks on jäänud ultraviolett (UV)-kiirguse osa haavanakkuse ärahoidmises.  
Operatsioonisaalide UV-kiiritus vähendas küll usaldatavalt puhaste haavade infitseerumist, 
kuid sama tendents ei ilmnenud kõikide haavaliikide puhul. 

 
Operatsioonitoa põrand, seinad, lagi, lauad, valgustid jm  on harva haavanakkust tekitanud 
patogeenide allikaks.  Rutiinne pindade puhastus tuleb teha iga operatsiooni järel; ilmse 
saastumise või nähtava määrdumise puudumisel ei ole vaja pindasid desinfitseerida.  
Puhastatakse ja desinfitseeritakse vaid vere või muu potentsiaalselt nakkava materjaliga 
saastunud piirkonnad.  (Vt ka "Seadmete ja keskkonna dekontaminatsiooni" peatükki.)  
Märgkoristus koos desinfektantide kasutamisega peaks toimuma vaid pärast päeva viimast 
operatsiooni.  Seejuures tuleb jälgida,  et meditsiiniline varustus oleks korralikult kaetud ning 
puhastusvahendid ei puutuks kokku steriilsete esemetega. 

 
Põhjendatuks ei saa lugeda antiseptiliste jalamattide kasutamist operatsioonitubade 
sissekäikudes jalanõude ja kärurataste mikroobikandluse vähendamise eesmärgil. 

 
Ei ole ühtegi usaldatavat uuringut, mis tõestaks jalatsikatete(kaitsete) kasutamise otstarbekust 

                                                                 
1  Täpsemad spetsifikaadid operatsiooniploki ventilatsiooni nõuete kohta leiduvad järgmistes 
    väljaannetes: 
     - American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers.  Chapter 7: "Health        
    Facilities"  In:  1991 Applications Handbook.  Atlanta: ASHRAE Inc. 1991. 
     - American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers.  Chapter 25: "Air           
    cleaners for particulate contaminants"  In:  1992 Systems and Equipment Fundamentals Hand- 
        book.   Atlanta: ASHRAE Inc.  1992:25.3-25.5. 
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haavanakkuse profülaktikas.  Katted kaitsevad vaid personali vere ja muude kehavedelikega 
kokkupuutumise eest operatsiooni ajal.  Ühekordselt kasutatavaid jalatsikatteid tuleks 
kasutada laussaastumise võimaluse korral  (nt  autopsia, ortopeediline kirurgia);  eesmärgiks 
tuleks seada operatsiooniplokis pestavate jalatsite kasutamine. 

 

3.3  Anestesioloogiline teenistus  

 

Anestesioloogid ja anesteesiaõed töötavad ning sooritavad invasiivseid protseduure 
(veresoonesiseste kateetrite paigaldamine, endotrahheaalne intubatsioon, soonesisene vedelike 
manustamine jne) steriilse kirurgilise välja vahetus läheduses.  Haavanakkuse puhangute 
põhjustena on kirjeldatud näiteks ebasteriilsete süstalde ning kontamineerunud 
infusioonipumpade kasutamist, samuti on tuvastatud haavanakkuse pärinemine anestesioloogia 
personalilt.  Seetõttu tuleb neil omandada ja järgida nakkustõrje reegleid sama rangelt, nagu 
kirurgiline brigaad seda teeb. 

 

3.4  Kirurgiline tehnika 

 

Haavanakkuse profülaktikas on vaieldamatult kõige olulisem osa kirurgilisel tehnikal.  
Eksimused selles osas võivad  põhjustada haava tahtmatu saastamise (nt juhuslik soole 
perforatsioon), operatsiooniaja pikenemise  ja resulteeruda nekrootilist kude või võõrkeha 
sisaldava haavaga.  Ehkki operatsiooni kestus on otseses korrelatsioonis haavanakkuse 
riskiga, ei tohi samas põhjendamatult kiirustada -- tähtis on kudede delikaatne käsitsemine, 
veritsuse ja hematoomide tekkimise vältimine, haava tihe sulgemine ning minimaalne kudede 
devitaliseerimine.  Võimalikult vähe tuleks kasutada elektrokoagulatsiooni.  
Õmblusmaterjalidest tuleks paksude ja kiuliste asemel kasutada monofilamente.  Tähtis on 
kogu operatsioonimeeskonna professionaalsus ning distsiplineeritud käitumine 
operatsioonitoas, mis aitab vältida eksimusi aseptika reeglite vastu. 

 
Koolituse läbinud ja atesteeritud kirurgide professionaalseid harjumusi ei ole lihtne muuta, kuid 
neid on võimalik mõjutada informatsiooniga nende tegevusega seotud haavanakkuse 
esinemissagedusest.  Olulist paranemist (langus 35 - 55% algnivoo suhtes) on täheldatud 
mitmes sellesisulises uurimuses. 

 

3.5  Operatsioonijärgne periood 

 

Operatsioonijärgne periood ei mängi olulist osa haavanakkuse tekkimises.  Siiski võib haava 
nakatada  kontamineerunud käte või esemetega, kui haav ei ole veel jõudnud sulguda (24 
tundi), on jäetud lahti  või dreenitud.  Seetõttu peaks haav olema steriilse sidemega kaetud 
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esimese ööpäeva jooksul.  Kasutamist leiavad läbipaistvad, poolläbilaskvad 
membraansidemed -- need võimaldavad jälgida haava seisundit sidet eemaldamata.  Selliste 
sidemete osa haavanakkuse esinemissageduse vähendamises on jäänud tänaseni ebaselgeks. 

 
Tavaliste haavasidemete vahetamise sagedus sõltub sellistest teguritest nagu haava liik, 
infitseeritus, eritise hulk  ning lokalisatsioon.  Haava hooldav personal saab 
kontamineerumisriski vähendada käte pesemise ja desinfitseerimisega ning steriilsete 
instrumentide kasutamisega.  Kui osutub hädavajalikuks haava puudutada, tuleks seda teha 
tingimata steriilsetes kinnastes. 

 
Operatsioonijärgses perioodis väheneb kirurgilise haava nakkuse risk, kui see on adekvaatselt 
dreenitud.  Haava kogunev veri, kehavedelikud, mäda  või nekrootiline materjal on 
mikroorganismidele heaks kasvukeskkonnaks.  Teisalt ei luba dreen mõnikord haava 
korralikult sulgeda ja võimaldab põletikutekitajate pääsu haava sügavamatesse kihtidesse.  
Seetõttu dreenitakse vaid haavad, kust on oodata olulist eritist, ning eelistatakse kinnist 
drenaa_i avatule.  Ka aitab nakatumisriski vähendada dreeni asetamine kaugemalt, eraldi lõike 
kaudu.  Saastunud-nakatunud haavade puhul tuleks dreenimisele eelistada ravi lahtisel 
meetodil. 

 
Patsiendi individuaalne vastuvõtlikkus haavanakkusele on vaieldamatult oluline.  Samas on selle 
mõjutamine soodsas suunas tihti üsna keeruline.  Kui kavandatav operatsioon ei ole 
kiireloomuline, tuleb näiteks: 
 · normaliseerida diabeetiku veresuhkru väärtused 
 · reguleerida kortikosteroidide annust 
 · raske alatoitumuse korral rakendada hüperalimentatsiooni 
 · teiste kaasuvate haigustega seotud ravimenetlused reguleerida. 
Siiski puuduvad veenvad andmed selle kohta, et toodud meetmed tõesti haavanakkuse 
tekkimise riski vähendaksid.  Seetõttu tuleb igal konkreetsel juhul kaaluda oodatavat kasu ning 
teiselt poolt riski, mis on seotud operatsiooni edasilükkamisega. 

 
3.6  Antibakteriaalne profülaktika 
 

Korrektselt läbi viidud, randomiseeritud kliinilised uuringud on näidanud veenvalt 
antibakteriaalse profülaktika efektiivsust teatud operatsioonide puhul.  Profülaktikat ei tohi ära 
segada raviga -- esimest rakendatakse juhul, kui on oodata haava minimaalset mikroobset 
kontamineerumist, s.o  puhaste või puhaste-kontamineerunud operatsioonide korral.  
Maksimaalse tulemuslikkuse tagab sobivaima preparaadi manustamine optimaalsel hetkel nii, 
et selle sisaldus kudedes oleks piisav enne nahalõiget ning püsiks sellisena operatsiooni lõpuni. 
 Laialt levinud skeemi kohaselt (esimese või teise põlvkonna tsefalospoorini kasutusel) 
manustatakse preoperatiivne annus 30 min enne nahalõiget ning täiendavad umbes iga kahe 
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tunni järel intra-operatiivselt, olenedes antibiootikumi poolestusajast.  Kasutatud profülaktilise 
preparaadi koguhulk sõltub ka operatsiooni pikkusest.  Lisaannuseid kasutatakse veel näiteks 
suure verekaotuse või äärmuslikult adipoossete patsientide korral. 

 
Valdavas enamuses manustatakse profülaktiline preparaat intravenoosselt.  Erandiks on vaid 
operatsioonid mao-sooletraktil (kolo-rektaalsed), mille puhul redutseeritakse endogeenset 
floorat suukaudse preparaadiga. 

 
Tehismaterjali implanteerimise (liigese ja veresoone proteesid, südameklapid, 
kardiostimulaatorid  jne) puhul on antibakteriaalse profülaktika eesmärgiks vältida mikroobide 
kinnitumist implantaadi pinnale, mis seejärel muutub nakkuse koldeks.  Puhaste operatsioonide 
korral, kus implantaate ei kasutata, jääb antibakteriaalse profülaktika otstarbekus lahtiseks.  
Puhaste-kontamineerunute puhul vähendatakse eelkõige limaskestadega seotud mikroobide 
hulka. 

 
Millist antibakteriaalset preparaati haavanakkuse profülaktikaks kasutatakse, sõltub 
oletatavast patogeenist (isa B).  Levinuimaks preparaadiks on esimese või teise põlvkonna 
tsefalosporiinid, vankomütsiin aga peaks jääma reservi.  MRSA ja MRSE suure osakaalu 
korral seda siiski soovitatakse, iseäranis implantaatide kasutamisel (kardiovaskulaarkirurgia, 
ortopeediline kirurgia). 
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4.  SOOVITUSED 
 
4.1  Patsiendi ettevalmistus operatsiooniks 
 
   4.1.1 Kui operatsioon on plaaniline, tuleb avastatud bakteriaalsed nakkused (v.a  need, mille 

tõttu opereeritakse) ravida ja kontrolli alla saada enne operatsiooni. 
 
   4.1.2 Kui operatsioon on plaaniline, peaks sellele eelnev haiglas viibimise aeg olema võimalikult 

lühike. 
 
   4.1.3 Kui olukord ei ole erakorraline ning patsient tugevalt alatoitunud, tuleks preoperatiivselt 

rakendada ravi parenteraalsete toitelahustega. 
 
   4.1.4 Plaanilise operatsiooni eelsel õhtul pestakse patsient antibakteriaalse seebiga. 
 
   4.1.5 Kui karvkate operatsiooniväljal ei ole segavalt tihe, ei peaks seda eemaldama.  

Eemaldamisvajaduse korral eelistada _iletile kärpimist või depilaatorit. 
 
   4.1.6 Operatsiooniväli ning selle vahetu ümbrus tuleb pesta  ning teha antibakteriaalne naha 

ettevalmistus suunaga keskelt äärtesse.  Piirkond peab olema sedavõrd suur, et kirurg ei 
puutuks opereerides kokku ettevalmistamata nahaga. 

 
   4.1.7 Suuremate, operatsioonitoas tehtavate operatsioonide korral kaetakse patsient nii, et 

vabaks jäävad vaid operatsiooniväli ning anesteesia läbiviimiseks vajalikud kehaosad. 
 
 
4.2  Operatsioonibrigaadi ettevalmistus  
 
   4.2.1 Enne operatsiooniplokki minekut tuleb riietuda operatsiooniosakonna riietusse. 
 
   4.2.2 Igaüks, kes siseneb operatsioonituppa, peab kandma täielikult suud ning nina katvat maski 

koos peakattega. 
 
   4.2.3 Operatsioonituppa siseneja peab kandma ühekordselt kasutatavaid jalatsikatteid, võib 

eelistada pestavaid jalatseid. 
 
   4.2.4 Operatsioonibrigaadi liikmed, kes puutuvad kokku steriilse operatsioonivälja, instrumentide 

 ja haavaga, peavad pesema käed küünarliigeseni  käte kirurgilise ettevalmistuse reeglite 
kohaselt (vt  "Käte dekontaminatsiooni" peatükki).  Käte pesemine ja desinfitseerimine 
peab toimuma enne igat protseduuri ning kestma desinfektandi kasutamisskeemis ette 
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nähtud aja. 
   4.2.5 Pärast kirurgilist käte pesemist, kuivatamist  ja desinfitseerimist  riietutakse steriilsesse 

kitlisse.  Kittel on kas ühekordne või korduvalt kasutatav  ning eelistatavalt valmistatud 
materjalist, mis ka märjana tõkestab mikroobide pääsu steriilsele poolele.  Kui kittel ei ole 
sellisest materjalist, siis tuleb olulise märgumise korral kittel vahetada operatsiooni käigus. 

 
   4.2.6 Operatsioonibrigaadi liikmed peavad kandma steriilseid kindaid.  Kinda purunemise  korral 

tuleb see vahetada nii kiiresti, kui operatsiooni ohutus võimaldab. 
 

Ortopeediliste implantaatide ning lahtiste luuoperatsioonide korral tuleks kasutada kahte 
paari steriilseid kindaid ülestikku  või spetsiaalseid paksemaid kindaid. 

 
 
4.3  Operatsioonisaali keskkonna ettevalmistus ning selle säilitamine puhtana 
 
   4.3.1 Operatsioonisaali ventilatsioon peaks tagama vähemalt 20-kordse õhuvahetuse tunnis, 

millest vähemalt 4 peaks olema värske õhk.  Õhu sissevoolu avad peavad asetsema 
põrandast võimalikult kõrgel.  Kogu ringlev õhk peab olema vähemalt 90%lise 
efektiivsusega filtreeritud enne saali sisenemist.  Operatsioonisaalis peab valitsema ülerõhk 
naaberruumide suhtes. 

 
   4.3.2 Operatsioonisaali uksed tuleb hoida võimalikult suletuna.  Miinimumini viia personali 

liikumine, seda eriti peale operatsiooni algust. 
 
   4.3.3 Operatsioonisaal puhastatakse operatsioonide vahel. 
 
   4.3.4 Õhu või pindade mikrobioloogilisi proove ei võeta rutiinselt. 
 

Vajaduse korral võtab nakkustõrjekomisjon operatsiooniruumist õhuproove enne 
operatsiooni.  Operatsioonitoas või sellega võrdsustatud ruumis võib bakterite arv olla kuni 
100 pmü/m3.  Plaaniliste operatsioonide ajakavas peab olema ette nähtud 
operatsioonitubades puhkeaeg, mis peab kestma vähemalt 15 minutit (koristamise 
lõpetamisest järgmise patsiendi naha lõikuseni). 

 
   4.3.5 Antiseptilisi jalamatte operatsioonitoa sissepääsudes ei ole soovitatav kasutada. 
 
   4.3.6 Kirurgilised instrumendid ja selleks sobiv varustus steriliseeritakse vastavalt asjakohastele 

eeskirjadele. 
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4.4   Kirurgiline tehnika 
 
   4.4.1 Operatsioonibrigaad peab käsitsema kudesid säästvalt, vältima veritsust  ning haava-

soppide tekkimist, minimaliseerima surnud koe ning võõrmaterjali hulka haavas  ja 
seejuures opereerima võimalikult kiiresti. 

 
   4.4.2 Saastunud-nakatunud haavu ei tohi esmaspingsalt sulgeda. 
 
   4.4.3 Kui kontamineerumata haav vajab drenaa_i, tuleks eraldi nahalõike kaudu sisestada suletud 

kogumissüsteemiga aspiratsioonidreen. 
 
 
4.5  Postoperatiivne haavahooldus  
 
   4.5.1 Käte pesemine ja desinfitseerimine peab eelnema igasugusele haavahooldusele. 
 
   4.5.2 Avatud või värsket haava ei tohi puudutada teisiti kui vaid steriilsete kinnaste või steriilsete 

instrumentidega. 
 
   4.5.3 Haava katvad sidemed tuleb vahetada nende märgumise korral, samuti haavanakkuse 

tunnuste (palavik, ebatavaline valu) ilmnemisel.  Sideme eemaldamise ajal tuleb hinnata 
haavanakkuse tunnuseid.  Eritis haavast, mis tundub olevat nakatunud, kuulub 
mikrobioloogilisele uurimisele. 

 
 
4.6  Profülaktilised antibakteriaalsed preparaadid 
 
   4.6.1 Parenteraalne antibakteriaalne profülaktika on näidustatud operatsioonide korral, mis: 

·  on seotud haavanakkuse tekkimise suure riskiga, 
·  ei ole seotud haavanakkuse suure riskiga, kuid selle tekkimise korral 
    võib anda eluohtlikke tüsistusi (kardiovaskulaarkirurgia, ortopeedia). 

 
   4.6.2 Profülaktiliseks kasutamiseks valitud antibakteriaalsed preparaadid peavad olema osutunud 

ohututeks ning usaldatavate teaduslike uuringute põhjal efektiivseteks. 
 
   4.6.3 Rangelt tuleb kinni pidada parenteraalsete preparaatide manustamise alustamise ja 

lõpetamise tähtaegadest. 
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4.7  Patsientide kaitse teiste nakatunud patsientide või personali eest 
 
   4.7.1 Potentsiaalselt nakkusohtlikke töötajaid (käte Herpes simplex, A-grupi strepto-kokilised 

haigused, S.aureus'ega nakatunud nahavigastus  jm) koheldakse vastavalt haiglapersonali 
nakkustõrje juhendile. 

 
   4.7.2 Rutiinseks personali mikrobioloogiliseks kontrolliks ei ole vajadust. 
 
   4.7.3 Edasikanduva haava- või nahanakkusega patsiendid isoleeritakse vastavalt haigla 

sellesisulisele juhendile. 
 
 
4.8  Järelevalve 
 
   4.8.1 Kõik operatsioonid tuleb klassifitseerida vastavalt definitsioonile. 
 
   4.8.2 Kirurgiliste patsientide järelevalve eest vastutav isik kogub vajalikku informatsiooni 

haavanakkuse esinemissageduse registreerimiseks sooritatavate operatsioonide lõikes.  
Andmeid tuleb avalikustada perioodiliselt nii nakkustõrjekomisjonile kui ka kirurgia 
osakondadele. 

 
   4.8.3 Iga kirurgi haavanakkuse esinemissagedus annab võimaluse võrrelda end teistega ning teha 

seeläbi korrektiive oma tegevuses.  Andmete avaldamisel tuleks anonüümsuse säilitamiseks 
kasutada kodeerimist. 

 
   4.8.4 Soovitatav oleks tagasiside väljakirjutatud patsientidel 30 päeva jooksul haava-nakkuse 

tekkimise väljaselgitamiseks.  Eriti aktuaalseks muutub see seoses kirurgiliste patsientide 
järjest lüheneva haiglas viibimisega. 

 
 
 
 
Koostamisel kasutatud kirjandus : 
 
Centers for Disease Control and Prevention  Guideline for prevention of surgical wound 
infections  U. S.  Department of Health & Human Services,  1985. 
  
Centers for Disease Control and Prevention  Draft Guideline for the Prevention of Surgical Site 
Infection 1998. 
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LISA A 
MIKROBIOLOOGILISTE PROOVIDE VÕTMINE 

 
 
 
Mäda ja haavaeritise mikrobioloogiline uuring: 
 
Proovivõtt: Parim haava külvimaterjal on koebiopsia terve ja põletikulise koe piirilt. 

Selle puudumisel eelistatakse vedelikku haavaeritist. 
Haava pind puhastatakse 70% alkoholiga, eemaldatakse nekroosne kude ja 
silmaga nähtav mäda. 

 
Kinnise mädakolde puhul:  Mäda või haavaeritis aspireerida steriilse ühekordselt 
kasutatava süstlaga, punkteerides kollet.  Paigaldada süstlakate (nõela käsitsedes 
hoida katet klemmiga, mitte sõrmedega!) ning saata eritis mikrobioloogia 
laboratooriumi süstlaga.  Selle meetodiga saab ka anaeroobe külvata  ning ei ole 
vaja transportsöödet. 

 
Lahtise haava puhul:  Eemaldada nekrootilised koed  ning võtta tampooniga 
materjal võimalikult sügavalt haavast.  Suruda tampoon transportsöötmega 
katsutisse nii, et vatiosa ulatuks söötmesse. 

 
Säilitamine ja transport: +4°C juures. 
 
Tõlgendus: Sagedasemad tekitajad:  S. aureus, S. pyogenes, enterobakterid, anaeroobid.  

Vähese proovimaterjali puhul anaeroobid ei kasva.   
Koagulaas-negatiivsed stafülokokid (S. epidermidis, S. haemolyticus) on 
tekitajateks võõrkehadega (veresoonte- ja liigeseproteesid, luunaelad) seotud 
nakkuste korral, muudel juhtudel on reeglina tegemist naha normaalse 
mikroflooraga. 
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LISA B 

OPERATSIOONID JA TÕENÄOLISED HAAVANAKKUSE PATOGEENID2 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Puhtad operatsioonid (I Klass)            

________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Kõikide proteeside/implantaatide paigaldamine, 
   elundite siirdamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Staphylococcus aureus, 

      Staphylococcus epidermidis 
Kardiokirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis 
Neurokirurgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis 
   Kui juurdepääs on läbi nasofarünksi või kiilluu, 
      kuulub II Klassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis, strepto- 

     kokid, soolest pärinevad gram- 
     negatiivsed bakterid 

Ortopeediline kirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis 
Rindkere (v.a  südame) kirurgia . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis, 

     Streptococcus pneumoniae, soolest 
     pärinevad gramnegatiivsed bakterid 

Vaskulaarne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, S. epidermidis 
________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Puhtad-kontamineerunud operatsioonid (II Klass) *           

________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
Pimesool, sapiteede,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    soolest pärinevad gramnegatiivsed 
   soole/pärasoole         bakterid, anaeroobid 
Mao/soole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    soolest pärinevad gramnegatiivsed 

     bakterid, Enterococci 
Sünnitusabi/günekoloogiline  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    soolest pärinevad gramnegatiivsed 

     bakterid, Enterococci, anaeroobid, 
     B-grupi streptokokid 

Uroloogiline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Escherichia coli, Klebsiella liigid, 
     Pseudomonas 

Pea/kaela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    S. aureus, streptokokid, oraalsed 
     anaeroobid 

Diagnostiline laparotoomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aeroobsed coli-bakterid, Bacteroides 

                                                                 
2  Tabel on võetud järgmisest väljaandest:  Centers for Disease Control and Prevention.  Draft Guide- 
    line for the Prevention of Surgical Site Infection, 1998, Table 6.   <http://www.cdc.gov/ncidod/hip> 
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  (kõhukatteid läbiva vigastuse juhul)       fragilis ja teised anaeroobid 
________________________________________________________________________________________________________________________

___ 
 
* Stafülokokid moodustavad teatud osa kõikide operatsioonide nakkustest. 
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LISA C 
SAGEDAMINI KASUTATUD NAHA DESINFEKTANTIDE TOIMEMEHHANISM JA SPEKTER3 

 
       Toime-     Grampos.   Gramneg.  M.tuber-                     Remanentne 

Desinfektant     mehhanism     bakterid*    bakterid*  culosis*   Seened*  Viirused*   Toime kiirus       toime               Toksilisus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 
 
Alkohol      Valkude de-           V   V    H      H        H        Kõige kiirem    Üldse mitte       Kuivatab nahka; 

     naturatsioon                                                    lenduv 
 
Kloorheksidiin     Rakukesta           V   H    K      H        H        Keskmine         Väga hea          Kuulmisele; 

     kahjustav                                                    keratiit 
 

Jood/joodofoorid     Oksüdeerimine/          V  H    H      H        H        Keskmine         Minimaalne      Naha kaudu imenduv 
     vaba joodi                                                     (võimalik toksilisus); 
     asendamine                                                     naha ärritused 

 
PCMX†     Rakukesta           H   R    R      R        R        Keskmine         Hea                   Andmed puuduvad 

     kahjustav 
 
Triclosan     Rakukesta           H   H‡    H      K        T        Keskmine         Väga hea          Andmed puuduvad 

     kahjustav 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                 
3  Tabel on võetud järgmisest väljaandest:  Centers for Disease Control and Prevention.  Draft Guideline for the Prevention of Surgical Site  
    Infection, 1998, Table 5.   <http://www.cdc.gov/ncidod/hip/> 
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________ 
* V-väga hea,   H-hea,   R-rahuldav,   K-mittekõlbav,   T-tundmatu 
† Para-chloro-meta-xylenol      
‡ Välja arvatud Pseudomonas  
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Personalikaitse 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
2.  MÕISTED 
 
3.  EPIDEMIOLOOGIA 
 3.1  Töötajatel esinevate haiglanakkuste registreerimine  
 3.2  Vigastuste registreerimine ja profülaktika 
 
4.  NAKKUSTE VÄLTIMINE 
 4.1  Universaalsed ettevaatusabinõud 
 4.2  Töötamise piirangud 
 4.3  Vaktsineerimine  
 4.4  Muu profülaktika 
 4.5  Eritingimused 

4.5.1  Tuberkuloos 
4.5.2  Rasedus 
4.5.3  Laboratooriumite personal 

 
5.  DOKUMENTATSIOON 
 
6.  KOOLITUS 
 
7.  KOKKUVÕTE 
 
     LISAD A - D 
 
 
 
1.  SISSEJUHATUS 
 
Tervishoiutöötajate suurim terviserisk on nakkushaigused.  Personali tervise järelevalve on oluline 
kahel põhjusel:  ühelt poolt on haigla töötajatel pidev risk nakatuda patsientide nakkusetekitajatega;  
teiselt poolt võivad töötajad enda nakkusi edasi anda patsientidele.  Selle tõttu on vajalik personali 
tervise kontrollimine  ja nakatumise vältimiseks kaitsemeetmete rakendamine. 
 
Suuremates haiglates peaks olema töönakkusohutuse spetsialist, kes on kohustatud läbi vaatama 
töötajate terviseseisundi nakkushaiguste suhtes.  See peab olema vähemalt poole töökohaga isik, 
kelle töö põhiülesanded on: 
   · selgitada ja registreerida personali vaktsineerimised 
   · pakkuda vajalikke vaktsineerimisi mitteimmunsetele haiglatöötajatele 
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   · teha tuberkuliini nahaproov ja kirjutada selle tulemus töötaja tervisekaarti 
   · korraldada iga-aastast läbivaatust personalil, kes töötab tuberkuloosi patsientidega  
   · hinnata tööga seotud vigastusi ja ekspositsioone ning vajadusel soovitada profülaktikat 
   · nõustada osakonnajuhatajaid haige töötaja uuesti tööleasumise kriteeriumite suhtes 
   · personali töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 
   · konfidentsiaalse andmebaasi pidamine. 
Nimetatud ülesannete täitmiseks tuleb määrata kindlad tunnid, mil töötaja on muudest ülesannetest 
vabastatud. 
 
Töötervishoiu osakonnal peab olema tihe koostöö haiglanakkustõrjerühmaga.  Viimane saab 
nõustada ekspositsiooni hindamist ja profülaktika ja/või ravi soovitamist;  samuti võivad töötajate 
nakkused osutada nakkustõrje probleemidele haiglas.  Töötervishoiu osakond peab suhtlema oma 
piirkonna perearstidega, kes osutavad haigla töötajatele esmast meditsiinilist abi. 
 
 
2.  MÕISTED 
 
Ekspositsioon  – kokkupuude haigega või ainega sellisel viisil, et nakkusetekitaja võib üle 

kanduda. 
 
 
3.  EPIDEMIOLOOGIA 
 
Kõik nakkused, mida on võimalik üle kanda ühelt isikult teisele, on personali nakatumise riskiks.  
Isolatsioonijuhendid ja ennetamisabinõud on kavandatud eesmärgiga vähendada seda riski. 
 
Isolatsioonikategooria määratakse  mitte ainult ülekande tõenäosuse, vaid ka haiguse raskuse alusel.  
Näiteks meningokokilise meningiidi ülekandmise risk on väike, aga suremus haigusesse on suur isegi 
antibiootikumraviga, mille tõttu määratakse piisknakkuse isolatsioon.  Samal ajal gripiviiruse 
ülekandmine personalile on epideemia ajal peaaegu vältimatult tõenäoline.  Isoleerimise praktilise 
võimatuse ja haiguse suhtelise ohutuse tõttu (vähemalt personalile, sest nad on eeldatavalt 
immuunkompetentsed)  ei püüta kõiki gripihaigeid rangelt isoleerida. 
 
Lisas A on toodud personali enam ohustavad nakkushaigused koos nende ülekandmise 
tõenäosusega.  Nakatumisriski hindamine eeldab, et töötaja ei ole immuunne, s.t  tal puuduvad 
antikehad antud nakkusetekitaja vastu. 
 
 
3.1  Töötajatel esinevate haiglanakkuste registreerimine         
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Personalikaitse (või töötervishoiu) osakond on kohustatud koguma andmeid töötajate tööga 
seotud nakatumiste kohta.  Seda võib teha koostöös nakkustõrjerühmaga, kasutades viimase 
suuremat epidemioloogilist kogemust. 

 
Andmete kogumine personali haiguste kohta ei ole lihtne.  Haiguse puhul pöördub haigla töötaja 
oma perearsti poole.  Suuremates linnades võib olla suhtlemine mitme perearstiga ebapraktiline.  
Pealegi on töötaja terviseseisund konfidentsiaalne, v.a nende haiguste suhtes, mis võivad 
töökohal kahjustada teisi.  Kõige kasulikum infoallikas töötajate nakkushaiguste suhtes on 
töötaja uuesti tööle lubamise otsus.  Igal juhul tuleb tööle tagasi saatmise otsus läbi vaadata, sest 
perearstid ei tea alati haigla kriteeriume.  Otsuse läbi-vaatamise käigus (nt Salmonella nakkuse 
puhul on tööle lubamise kriteeriumiks lisaks kliinilisele paranemisele  kaks negatiivset rooja 
bakteriaalset analüüsi) saab selgitada ka võimalikke nakatumisteid. 

 
Andmed tuleb registreerida konfidentsiaalses andmebaasis.  Eelistatakse arvutis hoidmist, milles 
on andmeid hõlpsam analüüsida.  Juhul  kui haigla nakkustõrjerühm ei osalenud andmete 
kogumises, tuleb viimasega jagada andmeid, selgitamaks sidemeid teiste haigusjuhtumitega. 

 
3.2  Vigastuste registreerimine ja profülaktika 
 

Suur hulk personali haiglanakkusi, eriti B-hepatiit, tulenevad kasutatud teravate ja torkavate 
vahenditega (sharps) saadud vigastustest -- nõelad, skalpellid, lantsetid  jms.  Vigastused 
tekivad kõige sagedamini nõelale katte tagasipanemisel, aga võivad tekkida ka nt veenisiseste 
kanüülide eemaldamisel jm.  Nakatumisrisk, kuigi väiksem, eksisteerib ka kehavedelike pritsmete 
sattumisel limaskestadele.  Igas osakonnas peavad olema personali käitumise juhised järgmiste 
juhtumite kohta: 

· naha vigastamine -- lastakse verel vabalt voolata jooksva vee all, seejärel pestakse seebi 
ja rohke veega 

· kehavedelike pritsmete sattumine silma  -- loputatakse silma rohke (½ - 1 liiter) steriilse 
füsioloogilise soolalahusega  

· kehavedelike pritsmete sattumine teistele limaskestadele --  loputatakse rohke veega. 
 

Haigla sisekorras tuleb nõuda, et terava vahendiga õnnetusest teatatakse kohe  (paari tunni 
jooksul) töötervishoiu osakonnale, samuti igast juhtumist, kus kehavedelik sattus töötaja silma või 
limaskestale.  Töötervishoiu osakonna puudumisel täidab seda kohustust nakkustõrjerühm.  
Vigastuse registreerimise ankeedi näidis on esitatud lisas C.  Kasulike andmete kogumiseks on 
tähtis, et selline ankeet oleks lühike ning ei viitaks kellegi süüle. 
Vigastuste registreerimisel on kaks eesmärki: 

· juhtumi üksikasjalik kirjeldus, et nakkustõrjerühm saaks avastada ja parandada 
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haiglare_iimi nõrku kohti (nt teravate jäätmete kogumise anumate paigutamine) 
· profülaktikavajaduse hindamine. 

Viimane nõuabki teavitamise kiirust, sest B-hepatiidi profülaktikat tuleb immuniseerimata töötajal 
alustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt 24 tunni jooksul.  (Ameerika Ühendriikide B-hepatiidi 
profülaktika soovitused on lisas D.)  HIV profülaktikat tuleks alustada esimeste tundide jooksul. 

 
Juhtumite olude kirjeldusi analüüsitakse üks kord aastas;  tulemusi kasutatakse haigla 
nakkustõrjere_iimi läbivaatamisel (võib nõuda muudatusi). 

 
 
4.  NAKKUSTE VÄLTIMINE 
 
Üldiselt kõige kindlam nakkushaiguste vältimise meetod on eelnev immuunsus  kas põdemise või 
vaktsineerimise kaudu.  Töökohale asumise ajal peab registreerima iga töötaja kohta nakkushaiguste 
anamneesi ja vaktsineerimised  eesmärgiga selgitada, milliseid vaktsineerimisi on vaja veel teha.  
Nende haiguste puhul, kus immuunsus on tõenäoline, kuigi põdemine ja vaktsineerimine puuduvad 
anamneesis (nt  leetrid enne 1967.a sündinud isikul), võiks olla kulu-efektiivne teha antikehade test 
enne immuniseerimist. 
 
Korrelatsioon personali rutiinsete nahakülvide ja kliiniliste haiguste tekkimise vahel puudub  eelkõige 
selle tõttu, et kandlus nahal on mööduv ja rutiinne kontrollimine ei pruugi seda avastada.  Personali 
nahakülve tehakse aga puhangu korral, avastamaks nakkuskollet. 
 
4.1  Universaalsed ettevaatusabinõud 
 

Universaalsed ettevaatusabinõud töötati välja just personalikaitse eesmärgil, kuigi need väldivad 
ka nakkuse ülekandmist teistele patsientidele. 

 
Abinõude aluseks on fakt, et nakkuse ülekandmine toimub põhiliselt enne  diagnoosi panemist 
(ning ravi).   Tihti toimub nakatumine enne kindlate tunnuste ilmnemist  ning rea nakkuste puhul 
võib nakatavus lõppeda sümptomite ilmnemisel või varsti pärast sümptomite tekkimist.  Ka võib 
suur osa nakkusetekitajate kandjaid olla asümptomaati-lised.  Seega tuleb kõikide  patsientidega 
tegelda  kui potentsiaalselt nakkusohtlikega. 

 
Tegevus on suunatud mikroobidega kokkupuute vältimisele ja koloniseerumisest kiirele 
vabanemisele (käte pesemine).  Eriti tuleb vältida enesetorkamist saastunud teravate/ torkavate 
vahenditega  ning rõhutada nende ohutut kõrvaldamist. 

 
Täielik kirjeldus leidub "Isolatsiooniabinõude" peatükis. 

4.2  Töötamise piirangud 
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Kõik personali nakkushaigused ei vaja töötaja tööpiiranguid.  Näiteks  stafülokokilise 
nahanakkusega operatsiooniploki- või hoolduspersonalil ei tohi olla otsest kontakti patsiendiga;  
aga sama nakkusega halduspersonali ei ole vaja töölt kõrvaldada. 

 

Üldreeglina tuleb tööst vabastada iga õhklevinakkust ja ohtlikku piisknakkust põdev töötaja;  
praktiliselt on nendeks  leetrid, tuulerõuged, difteeria (k.a difteeriapisikute kandjad) ja nakatavas 
faasis tuberkuloos.  Mõnedes osakondades tuleb töötaja patsientidegaseotud ülesannetest 
vabastada ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste puhul, kui puudub täpne diagnoos.  See on 
eriti tähtis nt vastsündinute/pediaatria osakonnas, sest täiskasvanu "kerge nohu" võib olla 
põhjustatud respiratoor-süntsütsiaalsest viirusest ja "bronhiit" osutuda läkaköhaks.  Täielikud 
soovitused on esitatud lisas A. 

 

Soolenakkusega personal on kõige ohtlikum toitlustamisosakonnas, kuid ka teistes osakondades 
võib personal käte kaudu soolenakkusi üle kanda.  Tuleb tööst vabastada kõik ägeda diarröaga 
töötajad.  Nende nakkuste puhul, mis võivad kulgeda pika pisiku-kandlusega (nt kõhutüüfus), 
tuleb nakkusest vabanemist kinnitada mikrobioloogiliste külvidega enne tööle tagasi lubamist 
(külvi mitte teha varem kui 48 t pärast antibiootikumravi lõpetamist!). 

 

Nakkuste loetelu, mille tõttu töötaja töölt kõrvaldatakse, peab olema selge ja käepärast kõikide 
osakondade juhatajatele.  Tööle tagasi lubamise otsus peaks olema koos-kõlastatud 
töötervishoiu osakonnaga. 

 

4.3  Vaktsineerimine  

 

Efektiivse vaktsiini olemasolul on vaktsineerimine personali kõige kindlam kaitse.  Vaktsiinide 
efektiivsus on väga erinev;  isegi kõige paremad preparaadid ei ole 100% efektiivsed.  Näiteks 
leetrite vaktsiini efektiivsus on 95 - 98%, B-hepatiidi vaktsiinil       80 - 90%, BCG-l  50 - 70% 
(kliinilistes uurimustes 0 - 80%)  ja koolera vaktsiinil alla 50%.  Vaktsineerimine ei asenda 
ranget universaalsete ettevaatusabinõude järgimist. 

 

Järgnevad soovitused põhinevad vaktsiini efektiivsusel, kulu-efektiivsusel  ja haiguse raskusel.  
Vaktsineerimist ei vaja töötajad, kellel on eelneva vaktsineerimise kohta tõend või kes on 
põdenud vaktsineerimisele kuuluvat nakkushaigust, mis oli arsti poolt diagnoositud. 

 

Kui ülaltoodud tingimused on täitmata, tuleb töötajad vaktsineerida järgmiste haiguste vastu: 
  · difteeria (soovitatavalt koos teetanusega) 
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  · leetrid (võib olla kulu-efektiivne kasutada leetrite-punetiste kombineeritud vaktsiini; 
 WHO soovitab igal võimalusel kasutada leetrite-punetiste-mumpsi vaktsiini) 

  · poliomüeliit 
  · gripp  (igal aastal enne hooaega). 

 
Vaktsiinid, mis on vajalikud teatud töötajate rühmadele: 
  · B-hepatiit  –  verega ja/või "teravate-torkavatega" tegelev personal, dialüüsi personal, 

 laboratooriumite töötajad 
  · punetised  --  sünnitusabi, pediaatria, günekoloogia personal 
  · kõhutüüfus  --  mikrobioloogia laboratooriumi töötajad (epidemioloogilistel 

 näidustustel) 
  · BCG  –  tuberkuliinnegatiivsed töötajad, kes tegelevad multiresistentse tuberkuloosiga 

 k.a operatsiooniplokis. 
 

Ülaltoodud loetelu kajastab miinimumnõudeid.  Kui vaktsineerimise programmil jätkub raha, on 
soovitatav kogu personalile pakkuda leetrite-punetiste-mumpsi vaktsiini ja kaaluda laiemat B-
hepatiidi vaktsiini manustamist. 

 
Lisas B on esitatud kokkuvõte soovitatud vaktsineerimistest koos vaktsiinide ja piirangute 
kohaste andmetega. 

 
4.4  Muu profülaktika 
 

Teatud olukordades on otstarbekam pakkuda vaktsineerimise asemel profülaktilist ravi  või on 
see vajalik lisaks vaktsineerimisele.  Näiteks  võib vaktsineerimine olla vastu-näidustatud töötaja 
raseduse tõttu. 

 
Täpsed soovitused on esitatud lisas B. 

 
 
4.5  Eritingimused 
 

Teatud tingimustes on vaja nõuda erakorraliselt rangeid personalikaitsemeetmeid. 
 

Alternatiivina tuleb lubada erandeid personalikaitse nõuetele (nt raseduse puhul).  Erandi vajadus 
peab olema kirjanduses hästi põhjendatud. 
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4.5.1  Tuberkuloos 
 

Tuberkuloos on väga tõsine nakkushaigus, mis võib lõppeda haiglatöötaja surmaga (eriti 
multiresistentne tuberkuloos).  Selle haiguse vältimiseks puuduvad täiuslikud 
personalikaitsemeetmed;  seega on vaja rangelt kinni pidada meetmetest, mis tõestatult 
vähendavad nakatumisriski. 

 
Personali nakatumine toimub tavaliselt enne  patsiendile diagnoosi panemist.  Haiguse 
võimalikult varaseks diagnoosimiseks tuleb haiglare_iimis esitada nõue -- käsitada kõiki 
patsiente, kellel on pikaajaline köha (üle kolme nädala), tõestatud palavik  ja patoloogiline 
kopsu röntgenleid,  tuberkuloosihaigetena.  (NB!  HIV-nakatunud tuberkuloosi patsientidel 
võivad muutused kopsuröntgenogrammis olla ebatüüpilised!)  Need patsiendid tuleb 
isoleerida vastava ventilatsiooniga ühevoodilises palatis, kuhu  sisenedes tuleb alati kanda 
maski, eelistatult HEPA maski.  Selline "oletatav" ehk profülaktiline isoleerimine lõpetatakse 
pärast negatiivsete rögaproovide saamist. 

 
Personalile tuleb selgitada tuberkuloosi varaseid sümptomeid (pikaajaline köha, õhtused 
kehatemperatuuri tõusud, kaalu langus)  ja nende kestmisel üle kuu aja  soovitada kopsu 
röntgenläbivalgustust ja naha tuberkuliinproovi tegemist.  Viivitamise vältimiseks tuleb 
töötervishoiu osakonnal korraldada töötajale kopsu röntgenogrammi tegemine haigla 
osakonnas, mitte suunata perearstile.  Patoloogilise kopsu röntgenleiu puhul vabastatakse 
töötaja kohe töölt.  Töötajalt võetakse rögaproovid kolm hommikut järjest, et oleks kindlam 
tagatis tuberkuloosi batsilli isoleerimiseks ja selle tundlikkuse määramiseks.  Külvi vastuse 
saamiseni manustatakse vähemalt nelja tuberkuloosivastast ravimit (isoniasiid, rifampitsiin, 
pürasiinamiid, etambutool)1 isegi negatiivse BK puhul. 

 
Kogu personal, kes hoolitseb tuberkuloosi patsientide eest (k.a koristajad, toitlustamis- 
osakonna töötajad  jms)  tuleb üks kord aastas läbi vaadata järgmiselt:  uurida sümptomite 
olemasolu suhtes, teha  tuberkuliini nahaproov (töötajatel, kellel see on olnud varem 
negatiivne)  ja vajadusel kopsu röntgenogramm.  Nende uuringute korraldamine on tööandja 
kohustus.  Multiresistentse tuberkuloosi piirkondades tuleb kaaluda ohustatud personali 
BCGga vaktsineerimist negatiivse tuberkuliinproovi korral.  Selle vaktsiini efektiivsus on 
täiskasvanutel  umbes 50% ja kaitse kestus võib olla lühiajaline (<10 a)  ning selle tõttu ei ole 
üldine vaktsineerimine kulu-efektiivne. 

 
Teatud tingimustes võib olla isoniasiidprofülaktika otstarbekas.  Seda saab kasutada juhul, 
kui saab kinnitada, et töötaja nakatus isoniasiidtundliku bakteriga, s.t  kui eelnevalt 

                                                                 
1   WHO  Guidelines for the Management of Drug-Resistant Tuberculosis,  Geneva  1997, lk 10-11. 
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tuberkuliinnegatiivse töötaja nahaproov muutus positiivseks haiglas, kus viimase aasta jooksul 
ei ole esinenud isoniatsiidresistentne tuberkuloos. 

 
4.5.2  Rasedus 

 
Noorematele naistele, kes tahavad või võivad rasestuda, tuleb rangelt soovitada  teha kõik 
vaktsineerimised (k.a  punetised) rasedusele eelnevalt.  Tuleb ka rõhutada 
ettevaatusabinõudest kinnipidamise tähtsust, eriti universaalsetest abinõudest. 

 
Naistöötajaid ei ole vaja raseduse pärast piirata töötamast nakkushaigete osakondades.  
Uuringud on tõestanud, et rasedate naistöötajate vabastamine nn "suure riskiga" osa-
kondades töötamast (nt  vastsündinute, pediaatria) ei vähenda kaasasündinud Herpes 
simplex 'i, tsütomegaloviiruse, parvoviiruse, punetiste  ega varicella sündroomide määra 
nende lastel. 

 
4.5.3  Laboratooriumite personal 

 
Laboratooriumi töötajatel on suurem nakatumisoht kui ülejäänud haigla personalil.  
Mikrobioloogia laboratooriumi töötajad tegelevad nakkusetekitajatega väga suures 
kontsentratsioonis  ja teiste laboratooriumite töötajad käsitsevad suhteliselt rohkem 
nakkusohtlikku verd.  Laboratooriumite juhatajad peavad tagama Vabariigi Valitsuse 5. mai 
2000.a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded" järgimise;  samuti on Eesti Akrediteerimis-keskusel täpsed nõuded 
bio-ohutuse korraldamise osas  ja neid tuleb järgida. 

 
Lühidalt -- rangelt tuleb rakendada universaalseid abinõusid.  Verega töötamisel tuleb 
kasutada kummiballooniga pipetti või automaatpipetti (suuga imemine tuleb keelata).  
Nakkusohtliku materjali sattumisel pindadele või muidu vabanemisel tuleb pind kohe  
puhastada ja desinfitseerida (kasutades kindaid ja maski) ning tagada, et desinfektant on 
pinnaga kontaktis vähemalt ettenähtud aja (vt "Dekontamineerimise" peatükki).  
Nakkusohtlike materjalide käsitsemisel, kui võivad tekkida aerosoolid, ei piisa maskist 
(nakkusetekitajate kontsentratsioon on liiga suur), vaid tuleb kasutada tõmbekappe. 

 
Laboratooriumi töötajail peavad olema tehtud kõik vajalikud vaktsineerimised;  selle 



 
 

 
 
icstanda\hosppers.2000 

9

tagamise eest on vastutav laboratooriumi juhataja.2 
 

                                                                 
2   Soovitused on lähemalt seletatud järgmistes väljaannetes  jm: 

WHO  Laboratory biosafety manual  (1993) 
Isenberg HD (ed.)  Clinical Microbiology Procedures Handbook  (Suppl 1),  American 
   Society for Microbiology,  Washington DC  (1992) 
Sewell DL  "Laboratory-Associated Infections and Biosafety"  Clinical Microbiology 
   Reviews  (July 1995)  8;389-405. 

5.  DOKUMENTATSIOON 
 

Iga töötaja kohta tuleb koostada tervisekaart, mis sisaldaks informatsiooni varem põetud oluliste 
nakkushaiguste ning teostatud vaktsineerimiste kohta.  See võimaldab edaspidi tööga seotud 
nakatumisohtlike olukordade puhul paremini otsustada profülaktilise ravi või immuniseerimise 
vajaduse üle. 

 
Tervisekaarti on soovitatav märkida järgnev informatsioon. 

 
5.1  Läbipõetud nakkused 
 

  · lastenakkused (tuulerõuged, leetrid, mumps, punetised, läkaköha) – eriti lastega tegelevate 
meditsiiniasutuste töötajate puhul 

  · viirushepatiidid 
  · tuberkuloos. 

 
Võimalusel tuleb hankida vastav meditsiiniline dokumentatsioon, mis tõestab nende nakkuste 
läbipõdemist (pere- või jaoskonnaarsti poolt väljastatud väljavõte töötaja tervisekaardist).  Arsti 
poolt kinnitamata suusõnalisse informatsiooni tuleb alati suhtuda ettevaatusega, eriti punetiste 
põdemise kohta (suur valediagnooside oht). 
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5.2  Varasemad vaktsineerimised 
 

Registreerima peaks kõik nii lapseea kui ka hiljem (nt eelmises töökohas) teostatud 
vaktsineerimised.  Ka selle informatsiooni aluseks peaks võimalusel olema asjakohane 
meditsiiniline dokumentatsioon (pere- või jaoskonnaarsti poolt väljastatud väljavõte töötaja 
tervisekaardist). 

 
Võimalusel registreeritakse vaktsineerimise aeg (kuupäev, aasta);   vaktsiini tüüp, eelistatult tootja 
nimetus ja partii number (aegade jooksul on kasutusel olnud erinevaid vaktsiini tüüpe samade 
nakkuste ennetamiseks ning nende efektiivsus võib olla erinev);  vaktsiini manustamise koht 
(õlavars vm) ja viis (lihasesisene, nahasisene jm). 

 
B-hepatiidi viiruse vastased vaktsineerimised tuleb kuupäevaliselt registreerida.  Kui on pärast 
vaktsineerimist tehtud HBsAb analüüs, tuleb selle kuupäev ja tulemus registreerida. 

 
5.3  Seroloogiline immuunstaatuse uurimine  
 

See on suhteliselt kulukas, kuid teatud riskirühmadel siiski soovitatav.  Näiteks võib olla 
otstarbekas pediaatria/sünnitusabi/raseduspatoloogia osakondades töötava personali 
seroloogiline uurimine leetrite ja punetiste suhtes, kui puudub igasugune informatsioon nende 
nakkuste põdemise ja vaktsineerimise kohta.  Siiski võib olla kulu-efektiivsem vaktsineerida 
kogu teatud riskirühmade personal. 

 
Võimalusel tuleks kaaluda ka B-hepatiidi viiruse vastase vaktsineerimise järgset immuun-vastuse 
tekke seroloogilist uurimist, mida tehakse ainult anti-HBs suhtes.  (B-hepatiidi vaktsiini üldist 
efektiivsust hinnatakse 95%-le,  s.t  95%-l vaktsineeritutest tekivad anti-HBs antikehad, 
vanemates rühmades on % madalam.)  Seda on mõttekas teha paari kuu jooksul pärast 3. 
vaktsiinidoosi manustamist,  kuna antikehade tase võib muutuda seroloogiliste testidega 
määramatuks mõne aasta pärast.  Immuunvastuse tekke olemasolu tõestamine on oluline 
seetõttu, et nakatumisohtlike olukordade puhul (nahkaläbiv vigastus, kehavedelike pritsmete 
sattumine limaskestadele) on võimalik paremini otsustada sobiliku profülaktika valiku üle. 

 
5.4  Töötamise ajal tehtud vaktsineerimised ja muu profülaktiline ravi 
 

Registreerida tuleb kõik töötajale nii plaanilisena kui ka nakatumisohtlike olukordade puhul 
tehtud vaktsineerimised, immunoglobuliinide manustamised  ja profülaktiline ravi. 

 
Nahkaläbiva või limaskesta ekspositsiooni tekke kohta täidetud ankeedist  tuleb koopia lisada 
tervisekaarti. 
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5.5  Tuberkuliinproovi tulemused 
 

Registreerima peaks viimase tuberkuliinproovi tegemise aja (kuupäev, aasta) ning reaktsiooni 
suuruse (induratsioon/paapul mm-tes ja hüpereemia mm-tes).  Kui see on toimunud enam kui 
kaks aastat tagasi ning ei ole positiivne, siis on soovitav teha uus tuberkuliinproov.  Haiglates, kus 
diagnoositakse kaks või enam tuberkuloosijuhtu aastas, tehakse personali nahaproov iga aasta. 

 
Informatsioon tuberkuliinproovi tulemuse kohta võimaldab nakatumisohtlike olukordade puhul 
hinnata tuberkuliinproovi dünaamikat (nt  negatiivsest positiivseks).  Personalile, kes osutab sellist 
konversiooni, tuleb teha kopsu röntgenogramm kaks aastat järjest.  Samuti tuleb kaaluda 
profülaktilise ravi otstarbekust. 

 
5.6  Röntgenoloogiline kontroll kopsutuberkuloosi suhtes 
 

Tervisekaarti tuleb registreerida viimase rindkere röntgenogrammi tegemise aeg ja leid.  Vastavalt 
konkreetse haigla tuberkuloosi nakkusriski astmele peab olema määratud rindkere 
röntgenoloogilise kontrolli sagedus  ning antud aja möödumisel teavitatakse töötajat 
röntgenogrammi tegemise vajadusest. 

 
6.  KOOLITUS 
 

Haigla personal, kes hakkab tööle patsientidega, peab tööle asumisel olema põhjalikult 
koolitatud kaitsemeetmete ja -vahendite alal (k.a toitlustamis-, koristamistöötajad  jms).  Seda 
peab töötervishoiu osakond korraldama koos nakkustõrjerühmaga. 

 
Koolitus peab sisaldama järgmisi teemasid: 
 · käte pesemine ja desinfitseerimine 
 · universaalsed ettevaatusabinõud   (k.a  bio-ohtlike jäätmete kõrvaldamine) 
 · tuberkuloositõrje 
 · personali uurimise ja vaktsineerimise nõuded  (k.a  vaktsiinide vastunäidustused) 
 · haigused, mille põdemisel ei tohi tööle tulla 
 · enesetorkamise juhtudest teavitamine 
 · võimalikud nõuded puhangu uurimisel 

 
Töötervishoiu osakond peab levitama haiglas asjakohaseid kirjalikke juhiseid  eesmärgiga nendest 
nõuetest kinnipidamist ergutada. 
 
On soovitatav, et personal oleks teadlik nakkuse ülekandumise viisidest. 
 
Haiglatöötajate nakatumiseks on neli põhilist võimalust: 
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·  Puudutamine  Töötaja käed kontamineeruvad pidevalt patsiendi nakatunud keha- 
  (kontakt)    vedelike, sekreetide  või saastunud esemetega;  kui neid kohe ei pesta/ 

desinfitseerita, satuvad nad kindlasti kunagi kontakti enda limaskestade või 
mitteintaktse nahaga.  Suured piisad hingamisteedest saastavad tihti patsiendi 
keskkonda (eriti imikute ja väikelaste puhul), mille tõttu piisknakkused 
võivad levida ka käte kaudu. 

 
·  Söömine, joomine Patsiendi fekaalsete mikroobidega saastunud personali käed, toit  või 
  (fekaal/oraalne)  vesi nakatavad töötaja seedetrakti (nt šigelloos); sellised nakkusetekita-jad 

võivad seedetrakti kaudu pääseda verre (nt kõhutüüfus, A-hepatiit). 
 
·  Hingamine   Piisad aevastatakse või köhitakse õhku;  suurem hulk nakkusetekitajat 
  (piisk-; õhklevi-) kandvaid piiskasid sadestub kiiresti (nt difteeria) ja ohustab ainult vahetult 

kokkupuutuvaid isikuid;  osa nakkusetekitajaid võib levida aurunud piiskade 
tahkete osiste küljes kaugele  (nt tuberkuloos). 

 
·  Vigastus   Patsiendi nakatunud veri pääseb nahahaava või limaskesta kaudu 
  (vere kaudu leviv) töötaja verre.  Kõige ohtlikum on töötaja naha vigastamine patsiendi nakatunud 

verest kontamineerunud terava vahendiga;  sel juhul on haav värske ja 
nakkusele täiesti vastuvõtlik.  Vere hulk on tavaliselt väike, ülekandeviis on 
kõige tõhusam nende nakkusetekitajate puhul, mis on võimelised nakatama 
väikeses kontsentratsioonis (nt B-hepatiidi viirus). 

 
 
7.  KOKKUVÕTE 
 
  · Kõige tähtsam nakkuse ülekandmise vältimise meetod on käte dekontamineerimine  (vt "Käte 

dekontaminatsiooni" peatükki). 
 
  · Töötajal peavad olema tehtud kõik vajalikud vaktsineerimised, v.a  konkreetse vastu-näidustuse 

puhul. 
 
  · Tuberkuloositõrje meetmeid rakendatakse iga kroonilise kopsupõletiku kahtluse puhul kuni 

kindla diagnoosi panemiseni.  Teiste õhklevinakkuste korral tuleb määrata ainult põdenud või 
teisiti immuunne personal patsienti hooldama  (tavalised kirurgilised maskid ei paku kindlat 
kaitset). 

 
  · Haiglal peab olema enesetorkamise/limaskesta pritsmete juhtumite ja teiste haiglaga seotud 

nakkuste registreerimise süsteem  (nende vähendamise eesmärgil). 
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  · Haiglal peab olema personalikaitsealane koolitussüsteem. 
 
 
 
 
 
 
 
Koostamisel kasutatud kirjandus : 
 
Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson ML, Shapiro CN & the Hospital Infection Control 
Practices Advisory Committee  "Guideline for infection control in health care personnel, 1998"  
American Journal of Infection Control  1998;  26:289-354. 
 
International Federation of Infection Control  Education Programme for Infection Control: Basic 
Concepts and Training  1995. 
 
TB Infection-Control Guidelines Work Group (CDC) &  National Institute for Occupational Safety 
and Health  "Guidelines for Preventing the Transmission of  Mycobacterium tuberculosis in Health-
Care Facilities, 1994"  Morbidity and Mortality Weekly Report,  October 28, 1994   / 43 
(RR13);1-132. 



 

 

LISA A 
TÖÖTERVISHOIU SUHTES OLULISED NAKKUSHAIGUSED 

 
 
  Ülekandmise sagedus 

 
 
 
 Nakkus 

 
 
 
 Ülekandeviis 

 
töötajalt 
patsiendile 

 
patsiendilt 
töötajale 

 
 
  Töötaja riski 
   vähendamise strateegia 

 
 
 Tööpiirangud ja 
 teised märkused 

 
Difteeria 

 
Piisad;  otsene kon-
takt hingamisteede 
eritisega 

 
Haruldane 

 
Haruldane 

 
Kogu personal peab olema 
vaktsineeritud difteeria vastu 

 
Ägedalt haige/kandja töötaja vabastada töölt, 
kuni 2 külvi (alates 24 t pärast anti-
biootikumravi lõpetamist) on negatiivsed. 
Sama tingimus ekspositsiooni korral 
immuniseerimata töötajal või töötajal, kelle 
viimane lisadoos ≥ 10 a tagasi. 

 
Gripp 

 
Õhkleviv 

 
Tõenäoline 

 
Tõenäoline 

 
Hooajaeelne vaktsineerimine 

 
Vabastada tööst 3 p vältel, alatest 
sümptomite ilmnemisest. 

 
A-hepatiit 

 
Fekaal-oraalne 

 
Haruldane 

 
Haruldane 

 
Universaalsed ettevaatusabinõud;  
gammaglobuliin ekspositsiooni puhul 

 
Vabastada tööst haigetega ja toidukäitle-
misest 7 p vältel, alates ikteruse tekkest. 
Haiglasisesed puhangud on toimunud 
peamiselt diagnoosimata patsiendilt levimisel. 

 
B-hepatiit 

 
Limaskesta, nahka-
läbiv või kahjustunud 
naha kontakt 
kehavedelikega 

 
Haruldane 

 
Keskmine 

 
Vere ja teravate/torkavatega käitleva 
personali vaktsineerimine; 
universaalsed abinõud;  vajadusel hüper-
B-immuunglobuliin ekspositsiooni puhul 

 
HBeAg-positiivsed töötajad ei tohi teostada 
invasiivseid protseduure. 
HBsAg-positiivsed töötajad peavad rangelt 
järgima universaalseid abinõusid. 

 
C-hepatiit 

 
Nahkaläbiv kontakt 
kehavedelikega 

 
Haruldane 

 
Haruldane 

 
Universaalsed ettevaatusabinõud 

 
 

 
Herpes simplex 

 
Kontakt sülje või 
villisisaldisega 

 
Haruldane 

 
Harva 

 
 

 
Personal peab katma kätel asuvad 
kahjustused niiskuskindla plaastriga 

 
Inimimmuun-
puudulikkuse 
viirus (HIV) 

 
Limaskesta, nahka-
läbiv kontakt 
kehavedelikega 

 
Kaks 
juhtumit 

 
Haruldane 

 
Universaalsed ettevaatusabinõud 

 
Nakatumine läbi mitteintaktse naha on 
võimalik, aga väga haruldane 



 

 

 
   Ülekandmise sagedus 

 
 
 
 Nakkus 

 
 
 
 Ülekandeviis 

 
töötajalt 
patsiendile 

 
patsiendilt 
töötajale 

 
 
  Töötaja riski 
  vähendamise strateegia 

 
 
 Tööpiirangud ja 
 teised märkused 

 
Kõhutüüfus 

 
Fekaal-oraalne 

 
Haruldane 

 
Harva 

 
S. typhi külve käsitlev mikrobioloogia 
laboratooriumi personal peab olema 
vaktsineeritud 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle, kui kaks külvi 
(>48 t pärast antibiootikumravi lõpetamist) 
on negatiivsed. 

 
Leetrid 

 
Õhkleviv 

 
Väga tõe- 
   näoline 

 
Väga tõe- 
  näoline 

 
Kogu personal peab olema immunne  
kas põdemise või vaktsineerimise kaudu 

 
Vajadusel saab mitteimmunset personali (v.a 
rasedad) vaktsineerida 72 t jooksul pärast 
ekspositsiooni. 
Rasedad tuleb tööst vabastada 7. kuni 21. 
päevani pärast ekspositsiooni. 

 
Meningokoki-line 
nakkus 

 
Limaskesta kontakt 
suu / hingamisteede 
eritisega 

 
Ei ole 
juhtunud 

 
Haruldane 

 
Piisknakkuste abinõud; otsese kontakti 
puhul (nt suult-suule kunstlik 
hingamine) profülaktika rifampitsiiniga 

 
Töötaja vabastamine töölt ei ole vajalik. 

 
Mumps 

 
Piisad;  otsene kontakt 
hingamis-teede 
eritisega 

 
Keskmine 

 
Keskmine 

 
On soovitav, et personal oleks 
immuunne 

 
 

 
Punetised 

 
Piisad;  otsene kontakt 
hingamis-teede 
eritisega 

 
Keskmine 

 
Keskmine 

 
Sünnitusabi, pediaatria  ja günekoloogia 
osakonna töötajad peavad olema 
immuunsed 

 
Immuunsust saab tõestada ainult 
vaktsineerimise või vereproovi kaudu, sest 
nakkus on tihti asümptoomne. 
Töötaja vabastada tööst riskiosakondades 5 
p vältel pärast lööbe ilmnemist. 

 
Respiratoor-
süntsütsiaalne 
viirus 

 
Piisad;  otsene kontakt 
hingamis-teede 
eritisega 

 
Tõenäoline 

 
Tõenäoline 

 
Kontaktisolatsiooni abinõud 

 
Kõigi hingamisteede ägedate nakkustega 
personal vabastada töölt vastsündinutega 

 
Rotaviirus  jt 
viiruslikud 
diarröad 

 
Fekaal-oraalne;  
kontakt 

 
Tõenäoline 

 
Tõenäoline 

 
Kontaktisolatsiooni abinõud väike-laste 
või inkontinentsete juures 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle, kui 
sümptomid on kadunud 

 
 

 
 

 
   Ülekandmise sagedus 

 
 

 
 



 

 

 
 Nakkus 

 
Ülekandeviis 

 
töötajalt 
patsiendile 

 
patsiendilt 
töötajale 

  Töötaja riski 
  vähendamise strateegia 

 Tööpiirangud  ja 
 teised märkused 

 
Salmonelloos 
ja šigelloos 

 
Fekaal-oraalne 

 
Haruldane 

 
Harva 

 
Kontaktisolatsiooni abinõud väike-laste 
või inkontinentsete juures 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle, kui kaks külvi 
(>48 t pärast antibiootikumravi lõpetamist) 
on negatiivsed. 

 
Staphylococcus 
aureus 

 
Kontakt 

 
Väga tõe- 
  näoline 

 
Väga tõe- 
  näoline 

 
 

 
Ägeda nahanakkusega personal võib tulla 
tagasi tööle, kui nahakahjustus on 
paranenud. 

 
A-grupi strepto-
kokk 

 
Kontakt 

 
Tõenäoline 

 
Tõenäoline 

 
 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle 24 t pärast 
efektiivse antibiootikumravi alustamist. 

 
Süüfilis 

 
Limaskesta või mitte-
intaktse naha kontakt 
1° või 2° süüfilise 
kahjustusega 

 
Andmed 
puuduvad 

 
Haruldane 

 
 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle kohe pärast 
ravi penitsilliiniga või tseftriaksooniga. 

 
Tsütomegalo-
viirus 

 
Kontakt hingamis-
teede eritisega või 
uriiniga 

 
Haruldane 

 
Harva 

 
 

 
Vabastada töölt rasedatega ja 
immuunpuudulikkusega haigetega. 

 
Tuberkuloos 

 
Õhkleviv 

 
Väike risk 

 
Keskmine 

 
Tuleb kasutada efektiivset isolatsiooni;  
BCG vaktsineerimine ei paku kindlat 
kaitset, kuid aitab kaitsta negatiivse 
nahaprooviga personali; 
tuberkuloosi patsientidega töötav 
personal tuleb läbi vaadata iga aasta 

 
Kopsu- või larünksituberkuloosi põdev 
töötaja võib tulla tööle tagasi kui saab ravi, 
mille efektiivsus on külvide alusel tõestatud  
ja rögakülvid (mitte ainult BK) on 
negatiivsed 

 
Tuulerõuged 
 
 
Vöötohatis 

 
Õhkleviv 
 
 
Kontakt villi-
sisaldisega 

 
Väga tõe- 
  näoline 
 
Keskmine 

 
Väga tõe- 
  näoline 
 
Keskmine 

 
Ainult põdenud personal tohiks 
hoolitseda patsientide eest 
 
 

 
Töötaja võib tulla tagasi tööle, kui 
lööbekolded on kuivanud. 
Isegi tuulerõugete anamneesita täis-
kasvanutel on peaaegu alati antikehasid  
(nakkus on tihti asümptoomne), seega 
mittepõdenud töötaja tööst vabastamine 
pärast ekspositsiooni ei ole otstarbekas.. 



 

 

 
 

LISA B 
KOKKUVÕTE VAKTSINEERIMISE SOOVITUSTEST 

 
 
            Vastunäidustused: 

 
 
 
Vaktsiin 

 
 
 
Kellele soovitatud 

 
 
 
rasedus 

 
tõsine im-
muunpuu-
dulikkus* 

 
 
 
   muud 

 
 
 
 Märkused 

 
 
 
 Muu profülaktika 

 
BCG 

 
Personal, kellel on tõenäoline 
ekspositsioon multi-
resistentsele tuberkuloosile 

 
 
    L 

 
 
      L 

 
 

 
BCG on umbes 50% efektiivne, 
aga võib vähendada haiguse 
raskust;   
BCG ei asenda ranget 
tuberkuloositõrje programmi 

 
Teatud juhtudel on otstarbekas 
manustada kontaktidele kuue-
kuuline isoniatsiidikuur (vt punkti 
4.5.1 viimast lõiku) 

 
Difteeria 

 
Kogu personal 

 
 

 
 

 
 

 
Kulu-efektiivsem manustada 
kombineeritud difteeria/ 
teetanuse vaktsiini 

 
Ekspositsiooni puhul 
 (k.a immunsetele): 
benzatiinpenitsilliin 1,2 mU i/m või  
erütromütsiin 1 g/p x 7p p/o 

 
Gripp 

 
Personal, kes töötab vahetult 
patsientidega 

 
 

 
 

 
anafülaksia 
munadest 

 
Vaktsineeritakse iga aasta 
oktoobris või novembris 

 
 

 
A-hepatiit 

 
Personal, kes töötab puuetega 
inimestega 

 
 
    ? 

 
 

 
anafülaksia 
maarjasest või 
2-fenoksi-
etanoolist; 
IgA puudulik 

 
Vaktsiin võib olla kasulik 
puhangu ajal; 
leetrite ja A-hepatiidi vaktsiini 
manustamise vahe peab olema 
vähemalt 3 nädalat 

 
Gammaglobuliin 0,02 ml/kg i/m 

 
B-hepatiit 

 
Verega ja teravate/ torkavatega 
tegelev personal;  
laboratooriumi töötajad 

 
 

 
 

 
 

 
vt  lisa D 

 
vt  lisa D 

 
* Tõsiseks immuunpuudulikkuseks peetakse kaasasündinud immuunpuudulikkusi, HIV nakkust, leukeemiat, lümfoome, dissemineerunud 



 

 

   halvaloomulisi kasvajaid,  samuti alküülivate ainete, antimetaboliitide, kortikosteroidide  või radiatsiooniga immuunsupressiivset ravi. 
 
            Vastunäidustused: 

 
 
 
Vaktsiin 

 
 
 
Kellele soovitatud 

 
 
 
rasedus 

 
tõsine im-
muunpuu-
dulikkus* 

 
 
 
   muud 

 
 
 
 Märkused 

 
 
 
 Muu profülaktika 

 
Kõhutüüfus, 
elav 

 
Mikrobioloogia laboratooriumi 
personal 

 
 

 
     L 

 
 

 
Vaktsineerimine ei asenda 
rangeid ennetamisabinõusid 
laboratooriumis 

 
 

 
Leetrid 

 
Kogu personal 

 
 
    L 

 
 
      L 

 
anafülaksia 
neomütsiinist 
või _elatiinist 

 
Kulu-efektiivsem manustada 
kombineeritud leetrite/mumpsi/ 
punetiste vaktsiini 

 
Mitteimmuunsele rasedale tuleb 
pakkuda gammaglobuliini 
ekspositsiooni puhul 

 
Meningo-
kokiline 

 
Mitte rutiinselt soovitatud 

 
    ? 

 
 

 
 

 
Kasulik c-grupi meningokoki 
haiguse puhangu ajal 

 
Otsese ekspositsiooni (suu-suu 
kontakti) puhul manustada 
  rifampitsiin 600mg po q 12 t x 4 
 või tsiprofloksatsiin  500mg po x 1 
Viimast ei saa võtta rasedad. 

 
Poliomüeliit, 
elav 

 
Kogu personal 

 
 
    ? 

 
 
      L 

 
anafülaksia 
neomütsiinist 
või strepto-
mütsiinist 

 
Vaktsiiniviirus eraldub roojaga; 
personalile, kes töötab 
immuunpuudulike patsientidega, 
tuleb manustada inaktiveeritud 
vaktsiini 

 
 

 
Punetised 

 
Sünnitusabi, pediaatria, 
günekoloogia osakonna 
personal (k.a mehed) 

 
 
    L 

 
 
      L 

 
anafülaksia 
neomütsiinist 

 
Kulu-efektiivsem manustada 
kombineeritud leetrite/mumpsi/ 
punetiste vaktsiini 

 
 

 
Varicella 

 
Mitte rutiinselt soovitatud 

 
 
    L 

 
 
      L 

 
anafülaksia 
neomütsiinist 
või _elatiinist 

 
Kaaluda mitteimmuunse 
personali jaoks, kes töötab 
vahetult immuunpuudulike 
patsientidega 

 
Mitteimmunsele rasedale või 
immuunpuudulikusega töötajale võib 
pakkuda varicella-zoster-
hüperimmuun-globuliini (VZIG) 
625U im ekspositsiooni puhul 



 

 

LISA C 
NÄIDIS:  LIMASKESTA PRITSME / TERAVA VAHENDIGA VIGASTUSE TEAVE 

 
NIMI:  _______________________________________      VIGASTUSE      KUUPÄEV:  _____________ 

OSAKOND:  ___________________________________           { KELLAAEG:  ____________ 

VAHEND, MILLEGA TORGATI: nõel skalpell lansett  muu:  ______________________ (MIS?) 

PATSIENT, KELLE JUURES ÜLALTOODUD 
VAHENDIT KASUTATI ENNE ÕNNETUST:  ________________________________________________ 

PATSIENDI PALATI NUMBER:  ______  PATSIENDI ARSTI NIMI:  ___________________ 

KUI PATSIENT TEADMATA, KUS LEIDUS ÜLALTOODUD VAHEND:  _____________________________ 

PALUN KIRJELDAGE ÕNNETUSE TINGIMUSI: _____________________________________________ 

  (MIDA TE PARAJASTI TEGITE, KUS ASUS  _____________________________________________ 

   VAHEND, KUIDAS SATTUS VAHEND TEIE _____________________________________________ 

   NAHAGA KONTAKTI)       _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
ALLKIRI:  _____________________________________  KUUPÄEV:  __________ KELLAAEG: _____ 
 
TÄNAN.  TÖÖTERVISHOIU OSAKOND TÄIDAB ÜLEJÄÄNUD ANDMED . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * 

HAAVA KIRJELDUS:  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
(KAS HAAV LÄBIS EPIDERMISE?) 

TÖÖTAJA B-HEPATIIDI VAKTSINEERIMISE KUUPÄEVAD:  __________   __________      __________ 

    B-HEPATIIDI ANTIKEHADE TIITER?  KUUPÄEV:  _________  VASTUS:  _____         TEOSTAMATA __ 

ALLIKASISIKU B-HEPATIIDI STAATUS:  ___________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   PATSIENDI VEREPROOVI KUUPÄEV JA TULEM US:  _____________________ 

MUUD OLULISED ANDMED:  __________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

OTSUS PROFÜLAKTIKAVAJADUSE KOHTA: 

   EI VAJA PROFÜLAKTIKAT ___ (PÕHJENDUS: ________________________________________) 

   VAJAB HÜPER-B-IMMUUN-GLOBULIINI ___ TEHTUD: ________________ (KUUPÄEV? KUS?) 



 

 

   VAJAB VAKTSINEERIMIST ___    TEHTUD: ________________ (KUUPÄEV? KUS?) 

 

ALLKIRI:  _____________________________________  KUUPÄEV:  __________ KELLAAEG: _____ 



 

 

 

LISA D 
U S A  B-HEPATIIDI PROFÜLAKTIKA SOOVITUSED1 

 
Ameerika Ühendriikide ekspositsioonijärgse profülaktika soovitus 

perkutaanse või permukoosse B-hepatiidi ekspositsiooni puhul 
 
                                                                       Menetlus, kui allikasisiku serostaatus on: 

 
Töötaja vaktsineerimise 
ja antikehade staatus:  

              HBsAg*-positiivne 
 
              HBsAg*-negatiivne 

 
Teadmata (vereproovi vastus puudub) 

 
 
Vaktsineerimata 

 
 
Hüper-B-immuun globuliin 0,06mg/kg im 
Alustada B hepatiidi vaktsineerimist 
 

 
 
Alustada B-hepatiidi vaktsineerimist 

 
 
Alustada B-hepatiidi vaktsineerimist 

 Vaktsineeritud -- 
 
 
  Teada, et tekkisid 
 
    antikehad** 
 
 
  Teada, et antikehad 
 
    ei tekkinud 
 
 
Vaktsineerimisejärgne 
    antikehade tekkimine 
    teadmata 

 
 
 
Ei vaja profülaktikat 
 
Hüper-B-immuun globuliin 0,06mg/kg im 
Alustada uut B-hepatiidi vaktsineerimist 
 
 
Teha HBs antikehade test: 
  1) kui piisav,** ei vaja profülaktikat 
  2) kui ebapiisav,** 
        hüper-B-immuun globuliin x 1 
        B-hepatiidi revaktsineerimine x 1 

 
 
 
Ei vaja profülaktikat 
 
Ei vaja profülaktikat 
 
 
 
Ei vaja profülaktikat 
 

 
 
 
Ei vaja profülaktikat 
 
Kui allikasisikul on suur B-hepatiiti 
nakatumise risk, käsitleda samuti  kui 
seropositiivsuse puhul 
 
Teha  HBs antikehade test: 
  1) kui piisav,** ei vaja profülaktikat 
  2) kui ebapiisav,** 
        hüper-B-immuun globuliin x 1 
        B-hepatiidi revaktsineerimine x 1 

  *  HBsAg - (Hepatitis B surface antigen)  B-hepatiidi pinna antigeen 

**  Piisavaks anti-HBs antikehade tiitriks peetakse ≥10mIU/ml; 
      madalamat tiitrit tõlgendatakse kui immuunsüsteemi mittereageerimist vaktsiinile. 
_________________________ 
 
 1 Tabel on võetud järgmisest väljaandest:  Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson ML, Shapiro CN, Deitchmann SD, and  
   HICPAC  "Guideline for infection control in health care personnel, 1998"  Am J Inf Control  1998;  26:303. 
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