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Terviseameti soovitused perearstidele Ebola viirushaige/haiguskahtlase isiku 

kohtlemiseks 
Versioon  5.09.2014 

Uuendatud 10.10.2014; 12.05.2015; 14.07.2015; 16.11.2015; 21.01.2016 

 

 

 

1. Sissejuhatus  

 
Käesolev puhang Lääne-Aafrikas algas 2013. a detsembris Guineas, hiljem lisandusid 

naaberriigid Libeeria, Sierra-Leone, Mali, Nigeeria ja Senegal.  

 

Seisuga 20.01.2016 on Ebola viirusnakkuse riskipiirkonnaks Sierra Leone. Teistes riikides on 

WHO kuulutanud Ebola viiruse leviku lõppenuks.   

 

Uuendatud  infot puhangu kohta ja riskipiirkondadest leiab ECDC ning WHO kodulehtedel:   
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-

affected-areas.aspx 

 

http://apps.who.int/gho/data/node.ebola-sitrep 

 

Täiendav informatsioon Ebola viirushaiguse kohta on avaldatud Terviseameti kodulehel 

rubriigis „Meedikutele“, sh nakkustõrje soovitused tervishoiuteenuse osutajatele Ebola 

viirushaiguse kahtlusega või kinnitatud Ebola viirushaiguse puhul 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Ebola_viirushaigusest_meedik

utele.pdf.  

 

Rubriigis „Reisimine ja tervis“ on avaldatud soovitused riskipiirkondadesse reisijatele   
 http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/reisimine/Ebola_viirus_reisijatele.pdf 

 

 

 

2. Haigustekitaja  

 
Ebola viirushaigus on eriti ohtlik nakkushaigus. Ebola-viirused kuuluvad eriti ohtlike viiruste 

4. ohurühma. Viirus säilib 4-30°C juures mitu päeva ning ei hävi külma toimel.  

Viirus inaktiveerub:  

a) 60°C juures 60 minutiga, keetmisel – 5 minutiga;  

b) desinfitseerimisel: 

• naatrium-hüpokloriti (NaOCl) 0,5 % või mõne teise klooribaasilise vahendiga, milles 

vaba kloori sisaldus on 5000 ppm (näit. kaltsium hüpoklorit, klooramiin 

naatriumdikloroisotsüanuraadi dihüdraat jm) 

• 77 % (v/v ehk mahuprotsenti) ehk 70 % (w/w ehk massiprotsenti) etanooliga 

• 75% (v/v) isopropanooliga 

•  muu tõhusa desinfektsiooni vahendiga, nt. peräädikhape , kloorheksidiin diglükonaat, 

glutaaraldehüüd, naatriumtrokloseen jne. 

c) gamma- (1,2-1,27 x 106 rad) või UV-kiirguse toimel; 

d) autoklaveerimisel. 
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3. Nakkusallikas 

 

• Ebola-viirusega nakatunud haiged ja surnud inimesed 

• Lääne-Aafrika riskipiirkondades haiged ja surnud loomad (nahkhiired, ahvid, 

antiloobid ja okassead). 

 

 

4. Nakatumise viisid 

 
4.1 Viirus levib nakatanud inimese vere ja muude kehavedelike, näiteks sülje, uriini, 

väljaheidete, rinnapiimaga. Kaitsmata seksuaalvahekorra teel võib viirus levida spermaga 

kuni 7 nädalat pärast haigusest tervenemist. Haigustekitaja satub organismi limaskestade, 

konjunktiivi või nahavigastuse kaudu. 

4.2 Viirus  levib Lääne-Aafrika riskipiirkondades haigelt või surnud loomalt vere ja teiste 

kehavedelikega või töötlemata liha ja piima tarbimisel. 

4.3 Viirus võib levida saastunud instrumentide, süstalde ja materjalide, kaudu. 

4.4 Puuduvad andmed Ebola viiruse leviku kohta õhu kaudu kuid tuleb kasutada 

ettevaatusabinõusid juhul, kui tehakse aerosoole tekitavaid protseduure (näiteks 

trahheaintubatsioon). 

 

 

5. Nakatumise risk 

 

Patsient on nakkusohtlik alates haigusnähtude ilmumisest. Nakatunud inimene ei ole 

nakkusohtlik inkubatsiooniperioodi vältel. 

Nakatumise risk on suurem tervishoiutöötajatel ja haigete hooldajatel, kes puutuvad kokku 

sümptomaatiliste patsientidega, nakkusohtliku materjali ja saastunud instrumentidega. Ebola 

viirushaigus levib sageli haiglanakkusena. 

 

 

6. Inkubatsiooniperiood 

2-21 päeva, tavaliselt 7-10 päeva. 

 

 

7.  Haigusnähud 
• palavik (üle 38,5°C) 

NING vähemalt üks järgmistest haigustunnustest: 

• tugev peavalu 

• oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu 

• ebaselge päritoluga veritsemine või verejooks (ninaverejooks, igemete veritsemine, 

veriokse, veriroe, veritähnus või makulopapulaarne lööve kerel). 

 

 

8. Perearsti tegevused Ebola nakkushaiguse kahtluse korral 
 

Oluline on põhjaliku epidemioloogilise anamneesi kogumine: viibimine riskipiirkondades 

viimase 21 päeva jooksul, kokkupuude haiguskahtlase isiku või nakkusohtliku materjaliga. 

Ebola viirusnakkuse kahtlus tekkib kliinilise pildi ning epidemioloogilise anamneesi põhjal. 
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8.1 Ebola viirushaiguse kahtlus võib tekkida juhul, kui perearsti poole pöördunud patsiendil: 

 

• Esinevad haigusele iseloomulikud haigusnähud; 

• Patsient on viibinud viimase 21 päeva jooksul Ebola viirushaiguse levikuga 

riskipiirkonnas (seisuga 20.01.2016 – Sierra Leones);  

NING 

• Oli lähikokkupuude (lähemal kui 1m) kaitsevahendeid kasutamata tõenäolise või 

kinnitatud Ebola viirushaiguse diagnoosiga haige või tema eritistega  

• Oli nahavigastus (sh nõelatorge) või limaskesta kontakt tõenäolise või kinnitatud 

Ebola viirushaiguse põdeja vere, sülje, uriini või muu kehavedelikuga  

• Oli lähikokkupuude kaitsevahendeid kasutamata tõenäolise või kinnitatud Ebola 

viirushaigusesse surnu või tema eritistega  

• Oli otsene kontakt nahkhiirte, näriliste või primaatidega või nende korjustega 

riskipiirkondades või nende toorliha tarbimine 

 

 

 

8.2 Perearsti tegevused juhul, kui inimene pöördub perearsti poole telefoni teel: 

 

• Küsitleb patsienti põhjalikult punktis 8.1 toodud kriteeriumide kohta ning nende 

olemasolul kutsub patsiendile koheselt koju kiirabi, informeerides sellest ka patsienti.  

• Kiirabi väljakutset tehes informeerib Häirekeskust, et antud patsient on Ebola 

viirushaiguse kahtlane ning teavitab infost patsiendi reisimise kohta  

(jah /ei) riskipiirkonda.  

 

8.3 Perearsti tegevused juhul, kui haiguskahtlusega isik tuleb ise vastuvõtule perearsti juurde: 

 

• Küsitleb patsienti põhjalikult punktis 8.1 toodud kriteeriumide järgi ning nende 

kattuvusel lõpetab vastuvõtu.  

• Selgitab välja haiguskahtlase patsiendi kontaktsed isikud, koostab nende nimekirja 

(NETS §6 lg 1 p 3) ja annab soovitused enesejälgimiseks 21.päeva jooksul. Perearst 

informeerib kontaktseid isikuid sellest, et Ebola nakkushaigusele iseloomulike haigusnähtude 

ilmumisel peavad nad koheselt võtma perearstiga ühendust või kutsuma välja kiirabi mainides 

kindlasti sellest, et nad olid kontaktis Ebola haigega/haiguskahtlasega. Kontaktsete isikute 

nimekirja (koos elukoha ja kontaktandmetega) koopia edastab perearst Terviseameti talitusele 

(SoMi määrus nr 126 §2 lg 4 p 1). 

• Jätab patsiendi vastuvõtu kabinetti või isoleerib patsiendi eraldi ruumi.  

• Kasutab isikukaitsevahendeid (vähemalt kaitsemask ja -kindad).  

• Kutsub koheselt kiirabi, rääkides häirekeskuse dispetšerile Ebola viirushaiguse 

kahtlusest ning patsiendi reisimisest riskipiirkonda. 

• Kirjutab üle kõik samal ajal vastuvõtul olevad isikud; hindab nende nakatumisriski 

(haige/haiguskahtlusega patsiendist lähemal kui 1m viibimine ning võimalik 

haige/haiguskahtlase eritistega saastumine) ning vastavalt hindamise tulemustele kehtestab 

nende üle enesejälgimine 21. päeva jooksul juhul. Perearst informeerib kontaktseid isikuid 

sellest, et Ebola nakkushaigusele iseloomulike haigusnähtude ilmumisel peavad nad koheselt 

võtma perearstiga ühendust või kutsuma välja kiirabi mainides kindlasti sellest, et nad olid 

kontaktis Ebola haigega/haiguskahtlasega. Samal ajal vastuvõtul olnud kontaktsete isikute 

nimekirja (koos elukoha ja kontaktandmetega) koopia edastab perearst Terviseameti 

talitusele.  
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Ebola nakkushaiguse diagnoosi mittekinnitumisel informeerib perearst sellest kontaktseid 

isikuid ja enesejälgimine lõpetatakse. 

• Perearst ei võta haigelt/haiguskahtlaselt isikult proovid laboratoorseks uurimiseks. 

Seda tehakse hospitaliseerimise asutuses. 

• Korraldab pärast patsiendi kiirabiga ärasaatmist nende ruumide desinfitseerimise, kus 

viibis nakkuskahtlane patsient (desinfitseeritakse naatrium-hüpokloriiti (NaOCl) 0,5 % või 

mõne teise klooribaasilise vahendiga, milles vaba kloori sisaldus on 5000 ppm, näit. kaltsium 

hüpoklorit, klooramiin naatriumdikloroisotsüanuraadi dihüdraat jm) vähemalt 30 min jooksul 

pärast puhastamist). Kantud kittel, kindad ja kaitsemask asetatakse kilekotti märgistusega 

„Nakkusohtlikud jäätmed“ ning utiliseeritakse vastavalt jäätmete käitlemisnõuetele. Pärast 

kaitseriietuse eemaldamist peseb töötaja käed ja teostab käte antiseptikat. 

• Teavitab Ebola viirushaiguse kahtlusest koheselt telefoni teel Terviseameti 

valveametnikku, mob. 5344 0429 (alus: VV määrus nr 134 p.4). 


