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Lühendid 

A&E EMO (erakorralise meditsiini osakond) 

AM Antimikroobne aine, antibiootikum (AB) 

AMR Antimikroobne resistentsus (antibiootikumresistentsus) 

ATC Anatoomilis-terapeutilis- keemiline klassifikatsioon (WHO) 

AU Antimikroobse aine kasutus 

BSI Vereringe infektsioon (VRI) 

CDC Haiguste Ennetuse ja Kontrolli Keskus, Atlanta 

CDI Clostridium difficile infektsioon 

CFU Pesa moodustavad ühikud (PMÜ) 

CVC Tsentraalveeni kateeter/kanüül (TVK) 

DDD defineeritud päevadoos 

DSN Spetsiifiline järelevalve võrgustik 

EARS-Net ECDC koordineeritud Euroopa antimikroobse resistentsuse järelevalve võrgustik  

ECDC Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskus 

EEA Euroopa majanuspiirkond 

EFTA Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon 

EC Euroopa Komisjon (EK) 

ESAC Euroopa antimikroobsete ainete järelevalve võrgustik 

ESBL Eriti laia spektriga beeta laktamaasid 

ESCMID Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühing 

ESGARS ESCMIDi antimikroobse resistentsuse järelevalvega seotud töögrupp 

ESICM Euroopa Intensiivravi Ühing 

FTE Täistöökohaga 

HAI tervishoiuga seotud infektsioonid (TI) 

HAI-Net ECDC koordineeritud TI järelevalve võrgustik 

HALT TI järelevalvega seotud võrgustik pikaravihaiglates 

HELICS Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance 

ICU Intensiivravi osakond (IRO) 

IPSE Improving Patient Safety in Europe 

K kohustuslik 

LP lihtprotokoll 

LTCF Pikaravi osakond 
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LRT Alumiste hingamisteede infektsioon 

MS Liikemesriigid (LR) 

NHSN National Healthcare Safety Network (CDC Atlanta) 

PPS Point Prevalence Survey, hetkleviuuring  

PVC Perifeerne veenikateeter/kanüül (PVK) 

S soovituslik 

SP standardprotokoll 

SPI Struktuuri ja protsessi indikaatorid 

SSI Operatsioonipiirkonna infektsioon (OPI) 

TESSy Euroopa järelevalve süsteem (ECDCi veebipõhine nakkushaiguste andmete 

edastussüsteem) 

TRICE Training in Infection Control in Europe  

WHO Maailma Terviseorganisatsioon
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1. Taust ja muudatused protokollis  

Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on alates 2008a. koordineerinud 

Euroopa Liidus (EL) antibiootikumide (AB) ja tervishoiuga seotud infektsioonide (TI) 

järelevalvet, mille üheks osaks on üleeuroopaline hetkleviuuring sellel alal. Esimene 

hetkleviuuring pilootprojektina viidi läbi 2010a. Sellele järgnes esimene kogu Euroopat 

hõlmav uuring, kus osales 30 riiki 947 haiglaga. Andmed koguti 231 459 patsiendi kohta, TI 

levimus oli selle uuringu järgi ühe päeva kohta keskmiselt 5,7% (4,5-7,4%). Andmete 

kogumiseks töötati välja ühtne uuringuprotokoll 2009-2011a. 

Protokoll annab liikmesriikidele standardiseeritud metoodika vastavalt Euroopa Komisjoni 

(EK) soovitusele 9. juunist 2009/C 151/01 (artikkel II.8.c) patsiendi ohutuse kohta, hõlmates 

TI osa. Protokollis on kajastatud ka EK soovitust 15.novembrist 2002/77/EC, kus käsitletakse 

antimikroobsete ainete ohutut kasutust.  

Võrreldes esimese protokolliga on uues tehtud mitmeid muudatusi vastavalt eelmise 

hetkleviuuringu kogemusele ja Euroopa Komisjoni soovitustele. 

 

Muudatused võrreldes varasema protokolliga: 

- Uuringusse kaasatakse ka aktiivravi haiglate pikaravi osakonnad 

- Uued struktuuri ja protsessi indikaatorid 

- Haigla andmed: haigla omanik, rohkem detaile administratiivse haiglagrupi kohta 

 

- Osakonna andmed: lihtsustatud osakonna eriala valik 

 

- Patsiendi andmed: 

o Sünnikaal vastsündinutel 

o Soovituslikud NHSN operatsiooni koodid patseintidele, kellele on tehtud  

operatsioon haiglasse saabumisest 

 

- Antibiootikumide kasutuse andmed: 

o AB manustamise alguse kuupäev, AB muutmise põhjus (kui muudeti).  

� Kui muudeti: esimese samal näidustusel AB manustamise alguse kuupäev.  

� Teave AB muutmise kohta (+põhjus) võimaldab hinnata AB paremaks 

kasutuseks tehtavaid pingutusi ning lisab hetkleviuuringule kohalikku 

väärtust. 
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o Päevadooside arv (päevadooside arv, suurus ja ühik): EL/USA võrdluseks ja DDD 

tehnilise päevadoosi uuendamiseks. 

 

- TI ja AB andmed: 

o Kas tervishoiuga seotud infektsioon on seostatav antud osakonnaga 

o Andmed antimikroobse resistentsuse (AMR) kohta kogutakse skaalal 

tundlik/mõõdukalt tundlik/resistentne/teadmata (S/I/R/U), lisatud on 

panresistentsus (PDR) 

 

2. Eesmärgid 

- TI ja AB kasutuse Euroopa hetkleviuuringu eesmärgid on: 

- TI-de levimuse ja antibiootikumide kasutuse koormuse hindamine aktiivravi haiglates 

ELs; 

- Patsientide, invasiivsete protseduuride, infektsioonide (koht, mikroorganismid koos 

resistentsuse näitajatega) ja määratud antibiootikumide (nimetus/toimeaine, 

näidustused) kirjeldamine; 

o Patsientide, erialade või tervishoiuasutuste liigi kaupa; ja 

o EL riikide kaupa; 

- TI ennetamise ja antimikroobse resistentsuse ohjamiseks vajalike võtmestruktuuride ja 

-protsesside kirjeldamine haigla ja osakonna tasandil EL haiglates; 

- Tulemuste edastamine neile, kes peavad seda teadma ja sellega tegelema kohalikul, 

piirkondlikul, riiklikul ja EL tasandil: 

o Teadlikkuse tõstmiseks; 

o Seire struktuuride ja oskuste treenimiseks ja tugevdamiseks; 

o Üldiste EL probleemide identifitseerimiseks ja vastavate prioriteetide 

seadmiseks; 

o Strateegiate ja juhendite mõju hindamiseks tuleviku tegevuste planeerimiseks 

kohalikul/riiklikul/piirkondlikul tasandil (korduv EL hetkleviuuring); 

o Standardiseeritud vahendi andmine haiglatele kvaliteedi parandamise suundade 

identifitseerimiseks. 
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3. Kaasamise/väljaarvamise kriteeriumid 

3.1 Haiglad 

Uuringusse kaasatakse kõik aktiivravi haiglad. Aktiivravi haigla mõiste tuleneb vastavalt 

liikmesriigi riiklikult määratud definitsioonist. Minimaalset haigla suurust ei ole määratud. 

 

Administratiivses haiglagrupis (haiglate liidud või võrgustikud) kogutakse ideaalis andmed 

iga haigla kohta eraldi. 

 

3.2 Osakonnad 

- Osalevad kõik osakonnad aktiivravi haiglas sh. nt. järel-, taastus- ja hooldusravi 

osakonnad, aktiivpsühhiaatria osakonnad ja vastsündinute intensiivravi osakonnad. 

- Välja jäetakse : 

o erakorralise meditsiini osakonnad (väljaarvatud EMO-ga liidetud osakonnad, 

kus patsiente jälgitakse üle 24 tunni) 

o päevaravi osakonna patsiendid (nt. dialüüsi osakond, kirurgia päevaravi 

osakond) 

- Osakonna eriala tuleb alati kirja panna, et tulemusi saaks liigitada ja standardiseerida.  

 

3.3 Patsiendid 

- Uuringusse kaastatakse kõik patsiendid, kes on uuringupäevaks saabunud osakonda 

uuringupäeval enne või täpselt (≤) kella 8.00 ja ei ole uuringu tegemise hetkeks välja 

kirjutatud. See tähendab, et patsiendid, kes on pärast kell 8.00 tulnud osakonda või 

viidud teise osakonda jäetakse välja (vt.joon.1). Sünnitus- ja pediaatria osakondades 

kaasatakse vastsündinud, kes on sündinud enne/täpselt kell 8.00. 

- Kaasatakse ka need patsiendid, kes on osakonnast ajutiselt lahkunud (uuringutele või 

protseduuridele) ja on osakonda tagasi tulemas. 

- Välja arvatakse päevaravi juhud: 

o Patsiendil on samal päeval päevaravi või päevakirurgia; 

o Patsienti võetakse vastu ambulatoorses osakonnas; 

o EMO-s olevad patsiendid 

o Ambulatoorsed dialüüsi patsiendid 
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Märkus: patsientide kaasamise otsus tehakse uuringu päeval  kell 8.00 põhineva 

informatsiooni põhjal. 

 

Joonis1. Patsientide kaasamise/väljaarvamise näide. 

 

 

 

 

W1 – osakond 1, W2 – osakond 2 

 

Märkus: 

- Kaasatakse patsiendid, kes on osakonnast ajutiselt lahkunud diagnostilisele uuringule, 

protseduuridele; kui patsient ei ole osakonda tagasi tulnud uuringupäeva lõpuks ja info 

patsiendi kohta ei ole kättesaadav kell 8.00, külastatakse osakonda uuesti. 

- Kaasatakse patsiendid, kes on osakonna nimekirjas, kuid läinud koju mõneks tunniks. 

 

4. Andmete kogumine haigla tasandil 

Andmeid kogutakse riigi, haigla, osakonna ja patsiendi tasandil. Patsiendipõhises ehk 

standardprotokollis (SP) kogutakse andmed iga patsiendi kohta. Osakonnapõhises e. 

lihtprotokollis (LP) kogutakse iga osakonna kohta koondandmed. Mõlema protokolli puhul 

kogutakse haigla ja soovituslikud osakonna näitajad andmed, lisaks andmed iga patsiendi 

kohta, kellel on TI (seotud aktiivravi haiglas viibimisega) ja /või kes saab AB uuringupäeval. 
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SP ja LP ei tohi kombineerida samas hetkleviuuringus ühes haiglas- haigla peab valima, kas 

teeb uuringut  liht- või standardprotokolli järgi.  

4.1 Millal? 

Andmed ühe osakonna kohta kogutakse ühe päeva jooksul. Ühe päeva jooksul võib uurida 

mitut osakonda (väiksem haigla võib uurida kõiki osakondi ka ainult ühel päeval, kui jõuab). 

Erinevaid osakondi võib uurida erinevatel päevadel (näiteks siseosakond täna, kirurgia 

osakond homme jne.). Kõikide osakondade andmete kogumine ühes haiglas ei tohiks ületada 

kahte-kolme nädalat. Osakondades, kus esmaspäeviti tulevad patsiendid plaanilistele 

protseduuridele, tuleks uuring läbi viia teisipäevast reedeni. 

4.2 Andmete töötlus 

Iga haigla saab unikaalse koodi TA kontaktisiku poolt, mis jääb haigla kasutusse ka 

edspidisteks uuringuteks. Seda, milline haigla on millise koodi taga, ei avaldata. Andmeid 

võib koguda paberkandjale ja siis sisestada ECDC poolt uuringuks välja töötatud 

vabavaralisse programmi (HelicsWin.Net- inglise keelne programm). Sellisel juhul tuleb 

kokkuvõte saata TA kontaktisikule kas krüpteeritud meilina või mälupulgal isiklikult üle 

andes. Võib kasutada ka varianti saates andmed paberkandjal tähitud kirjana TAsse aadressil 

Tallinn, Tartu mnt.85, 10115 märksõnaga “Hetkleviuuring”. Sellisel juhul sisestab andmed 

programmi uuringu kontaktisik. TA kontaktisik ühendab andmed ja saadab need edasi ECDC 

keskandmebaasi (TESSy). Andmete analüüsi teostab TESSy ja tagasiside antakse TA 

kontaktisiku kaudu igale haiglale individuaalselt koos Eesti koguandmetega. 

 

5. Andmete kogumise vormid vastavalt protokolli tüübile 

5.1 Lihtprotokoll 

Haigla andmed (vormid H1-H3): antud uuringu jaoks üks haigla kohta. 

Osakonna andmed (vorm W): 1 osakonna kohta sh. struktuuri ja protsessi indikaatorid 

(soovituslik) ja andmed kõikide patsientide kohta, kes on osakonnas kell 8.00 seisuga ja ei ole 

uuringu ajaks välja kirjutatud (kohustuslik). 

Andmed patsiendi kohta (vorm B): TI andmed (kõikide patsientide kohta eraldi, kellel on 

definitsioonile vastav infektsioon) ja/või AB andmed (iga patsiendi kohta eraldi, kes saab AB 

uuringu päeval) koos vastava patsiendi põhiandmetega. Patsient võib saada AB ilma, et tal 

oleks TI, patsiendil võib olla TI ja AB ravi samal ajal, patsiendil võib olla ka TI ilma ABta. 
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Riigi andmed kogutakse TA kontaktisiku poolt (vorm N). 

5.2 Standard (patsiendipõhine) protokoll   

Haigla andmed (vormid H1-H3): antud uuringu jaoks üks haigla kohta 

Osakonna andmed (vorm W): 1 osakonna kohta sh. struktuuri- ja protsessi indikaatorid 

(soovituslik) ja andmed kõkide patsientide kohta, kes on osakonnas kell 8.00 seisuga ja ei ole 

uuringu ajaks välja kirjutatud (soovituslik). 

Andmed patsiendi kohta (vorm A): 1 vorm iga patsiendi kohta (kohustuslik iga patsiendi 

kohta, kes on uuringupäeval kell 8.00 osakonnas ja kes ei ole uuringu hetkeks välja kirjutatud) 

kõik riskifaktorid sõltumata sellest, kas tal on TI, AB ravi või mitte. Samale vormile kantakse 

ka andmed definitsioonile vastava TI kohta ja/või AB ravi kohta.  

Riigi andmed kogutakse TA kontaktisiku poolt (vorm N). 

5.3 Haigla andmed 

Haigla näitajate alusel saab teha kokkuvõtteid tervishoiuasutuste tüüpide ja suuruste kohta 

ning keskmise haiglasviibimise aja kohta, mis mõjutab levimuse näitajaid, sest on teada, et 

infektsiooniga patseindid viibivad haiglas kauem kui patsiendid keskmiselt. 

Küsimustikus on ka struktuuri- ja protsessi indikaatorid (SPI-d) haigla tasandil vastavalt 

Euroopa Nõukogu soovitusele 2009/C 151/01 09.juuni 2009 patsiendi ohutusest. Teise 

hetkleviuuringu jaoks lisatud näitajad on vormis punasega.  

 

5.3.1 Haigla andmete seletused (osad andmeväljad kohustuslikud- K): 

Haigla kood: Haigla kood määratakse riikliku hetkleviuuringu koordineerija poolt; kood on 

uuringuvõrgustikus unikaalne ja jääb samaks kõikide edasiste uuringute jaoks (K). 

Uuringu kuupäevad: Uuringu alguse- ja lõpukuupäev kogu haiglas; lõpukuupäev on 

kuupäev, mil koguti andmed viimases osakonnas (K). 

Haigla suurus: voodikohtade üldarv haiglas (K). 

Aktiivravi voodikohtade arv: aktiivravi voodikohtade arv haiglas (vastavalt riiklikule 

definitsioonile) (K). 

Intensiivraviosaonna voodikohtade arv: IRO voodikohtade arv haiglas. Kui haiglas ei ole 

inetnsiivavi osakonda= 0. 

Osakonna väljaarvamine: kas haiglas oli hetkleviuuringust väljajäetud osakondi? Jah/Ei (nt. 

päevaravi osakonnad, dialüüsi osakonnad). 
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Täpsusta väljajäetud osakonnad: täpsusta, mis osakonnad välja jäeti; vaba tekst; võimalusel 

kasuta eriala koode. 

Voodikohtade koguarv uuringusse kaasatud osakondades: voodikohtade koguarv 

hetkleviuuringusse kaasatud osakondades (kui väljaarvatud osakondi ei ole, siis võrdub see 

aktiivravi voodikohtade arvga) (K). 

Hetkleviuuringusse kaasatud patsientide koguarv: Hetkleviuuringusse kaasatud 

patsientide summaarne arv (K). 

Haigla liik: Haigla liik – PRIM: kohalik /üldhaigla (primary), SEC: keskhaigla(secondary), 

TERT: piirkondlik e.regionaalhaigla (tertiary), SPEC: erihaigla (specialised), andmed 

puuduvad=UNK; kui on teada erihaigla eriala, lisa eriala;  

Haigla omanik: Haigla omanik on defineeritud WHO Euroopa regiooni [], Eurostat [] and 

OECD [] järgi: PUB: avalik, PRIVNFP: era, mittetulundus, PRIVFP: era, tulundus, 

OTHUNK: muu või teadmata. 

o Avalik: haiglat omavad või kontrollivad valitsusasutus või muu avalik 

korporatsioon nt-linn. 

o Era, mittetulundus: haiglad, mis on juriidilised või sotsiaalsed asutused, mis on 

loodud teenuste osutamiseks ja mille staatus ei luba neil olla sissetuleku, 

kasumi või muu finantsilise kasu allikaks üksusele, kes asutas, kontrollib või 

finantseerib haiglat. 

o Era, tulundus: haiglad, mis on juriidilised asutused, loodud eesmärgiga osutada 

teenust ja mis on võimelised tooma kasumit või muud finantsilist kasu oma 

omanikele. 

o Muu või teadmata: haigla omandust ei ole võimalik kategoriseerida 

ülalnimetatud kategooriatesse või haigla omanik on teadmata.  

 

5.3.2 Haigla indikaatorid: 

Vorm H1 (osad andmeväljad kohustuslikud-K) 

 

Väljakirjutatud/sissekirjutatud patsientide arv. Väljakirjutatud pt. arv antud aastal 

(võimalusel uuringule eelnenud aasta andmed, täpsusta aasta teises veerus), kasuta 

sissekirjutatud pt. arvu, kui esimene arv ei ole kättesaadav. Anna arv ainult kaasatud 

osakondade kohta (kui ei ole võimalik, märgi arv kogu haigla kohta; täpsusta viimases veerus 

`ainult kaasatud osakonnad´VÕI `kogu haigla kohta´-Inc. vs Tot) (K). 
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Voodipäevade arv. Voodipäevade arv haiglas antud aastal (võimalusel uuringule eelenud 

aasta arv, täpsusta aasta teises veerus). Märgi andmed sama aasta ja osakondade kohta (ainult 

kaasatud osakonnad VÕI kogu haigla, Inc. vs.Tot) nagu väljakirjutamiste/sissekirjutamiste 

arvu puhul (K). 

 

Alkoholi sisaldava käteantiseptikumi kasutus. Käteantiseptikumi kasutuse koguarv liitrites 

antud aastal (võimalusel uuringule eelenud aasta arv, täpsusta teises veerus); märgi arv ainult 

kaasatud osakondade kohta (kui võimalik), muul juhul märgi arv kogu haigla kohta; täpsusta 

`ainult kaasatud osakonnad VÕI kogu haigla´viimases veerus, Inc. vs.Tot.)(K). 

 

Kätehügieeni teostamise võimaluste vaatluste arv. Kätehügieeni teostamise võimaluste 

vaatluste arv eelmisel aastal, kui võimalik (või lähim kättesaadav aasta). Teata kätehügieeni 

teostamise võimaluste vaatluste koguarv, mitte ainult vaadeldud soostumiste arv. 

 

Verekülvide settide arv aastas. Statsionaarsete patsientide verekülvi settide arv, mis on 

käsitletud mikrobioloogia laboratooriumis antud haigla jaoks ühe aasta jooksul. Märgi eelmise 

aasta andmed või lähima kättesaadava aasta andmed (täpsusta aasta eraldi näitajana). Kui 

verekülvide settide arv ei ole otseselt kättesaadav, aga on olemas verepudelite arv, hinda 

järgmiselt:  töödeldud verekülvi pudelite koguarv jagatud 2ga. Loendada tuleb laboris 

tegelikult töödeldud verekülvi settide arvu, mitte laborisse saadetud analüüside arvu (osa võib 

olla jäänud tegemata või oli tellimus tühistatud). 

*sett- 2 või enam üksikut verekülvi pudelit, 2 setti- 4 või enam pudelit 

 

CDI-le võetud faecese külvide arv aastas. Clostridium difficile infektsiooni kahtlusel 

statsionaarsete patsientide faecese külvide/uuringute arv aastas. Märgi eelmise aasta andmed 

või lähima kättesaadava aasta andmed (täpsusta aasta eraldi näitajana). Loendada tuleb kõiki 

faecese külve/uuringuid, mitte patsientide arvu, kellelt võeti >=1 külvi/uuringut (ühelt 

patsiendilt võidakse ka korduvalt külve/uuringuid võtta). Loendada laboris tegelikult 

töödeldud faecese külvide arvu (=vähemalt CDI test tehti proovist), mitte laborisse saadetud 

proovide arvu (võivad olla tellitud, aga mitte töödeldud). 

 

Täiskohaga infektsioonikontrolliõdede arv. Täistööajaga ekvivalentne 

infektsioonikontrolliõdede arv haiglas; infestsioonikontroliõde=õde, 
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infektsioonikontrolli/haiglahügieeni erikoolitusega, tavaliselt vastutab 

infektsioonikontrolli/haiglahügieeni ülesannete eest, nagu näiteks haigla töötajate 

infektsioonikontrollialane koolitamine, infektsioonikontrolli protseduuride väljatöötamine ja 

elluviimine, infektsioonikontrolli tööplaani, projektide ja auditite korraldamine (täideviimine, 

järelevaatamine, hindamine),  meditsiiniseadmete jm desinfitseerimise protseduuride, 

soorituse hindamine (vt TRICE projekti raport). Täpsusta andmete kogumise aasta 

(võimalusel käesolev aasta) ja kas täiskohaga infektsioonikontrolliõdede arv on antud kogu 

haigla kohta või ainult kaasatud osakondade kohta (Inc./Tot.). Võib olla ka 0, 0.1, 0.5, 1.5 jne. 

 

Täiskohaga infektsioonikontrolli arstide arv. Täistööajaga ekvivalentne 

infektsioonikontrolli arstide (või proviisorite, haigla epidemioloogide jne ) arv, kellel on 

infektsioonikontrolli/haiglahügieeni erikoolitus ja tavaliselt vastutavad 

infektsioonikontrolli/haiglahügieeni ülesannete eest nagu näiteks puhangute avastamine ja 

uurimine, infektsioonikonrolli andmete analüüs ja tagasiside, infektsioonikontrolli tööplaani 

ja projektide väljatöötamine, järelevalvessüsteemide kujundamine ja korraldamine, 

infektsioonikontrolli protseduuride välajtöötamine jne (vt TRICE projekti raport). Andmed 

peavad olema antud sama aasta ja samade osakondade (ainult kaasatud osakonnad VÕI kogu 

haigla) kohta, nagu täiskohaga infektsioonikontrolliõdede arv. 

 

Täiskohaga antibiootikumide strateegiaga tegelejate arv. Täistööajaga ekvivalentne 

antibiootikumide strateegia konsultantide arv haiglas. Täiskohaga antibiootikumide 

strarteegiaga tegeleja on isik, kellele tasutakse eraldi antibiootikumide strateegiaga seotud  

ülesannete eest (st antibiootikumide strateegiaga seotud tegevused on kirjas tööülesannete 

kirjelduse osana), siia alla ei kuulu tavalise raviarsti tegevus haigele AB määramisel. Juhul, 

kui see on osa IK arsti tööajast, siis anda hinnanguline koormus (nt. 1 IK arst, kes teeb oma 

tööajast 0.25 koormusega AB strateegiat puudutavat osa, sel juhul on siin lahtris arv 0.25). 

Kui sellist tööd ei ole asutuses kellegi töökirjelduses, siis on arv=0. 

Täiskohaga registreeritud õdede arv. Täistööajaga ekvivalentne õdede arv haiglas. 

Registreeritud õde on lõpetanud õenduse kooli ja läbinud riiklikult litsenseeritud eksami. 

Kaasarvatud on osalise koormusega õed. Üliõpilasi sisse ei arvata. Märgi võimalusel 

hetkeolukord või lähima kättesaadava aasta arv (täpsusta aasta) ja täpsusta, kas arv on antud 

kogu haigla kohta või ainult kaasatud osakondade kohta. Vastus võib olla ka komakohaga. 
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Täiskohaga õeabiliste arv. Täistööajaga ekvivalentne õeabiliste arv haiglas. Kaasaarvatud 

abilised, kes on tool osalise koormusega. Õeabilised töötavad õe või arsti järelevalve all ja 

täidavad patseindi hoolduse põhiülesandeid. Üldjuhul nad toidavad, riietavad, pesevad, 

kammivad patseinte, kuid nad võivad täita ka rohkem meditsiinilisi ülesandeid nagu 

temperatuuri, vererõhu ja teiste eluliste näitajate mõõtmine. Teised litsenseeritud 

tervishoiutöötajad nagu dietoloogid, füsioterapeudid, logopeedid, tegevusterapeudid, 

logistikud, üliõpilased, vabatahtlikud arvatakse välja. Märgi võimalusel hetkeolukord või info 

lähima aasta kohta(täpsusta aasta) ja täpsusta, kas arv on antud kogu haigla kohta või ainult 

kaasatud osakondade kohta. 

 

Täiskohaga regisreeritud õdede arv IRO-s. Täistööajale ekvivalentne registreeritud õdede 

arv intensiivravi osakondades. Üliõpilasi sisse ei arvata. Märgi võimalusel hetkeolukord või 

info lähima aasta kohta (täpsusta aasta) ja täpsusta, kas arv on antud kogu haigla kohta või 

ainult kaasatud osakondade kohta. 

Täiskohaga õeabiliste arv IRO-s. Täistööajale ekvivalentne õeabiliste arv intensiivravi 

osakondades. Kaasaarvatud osalise koormusega abilised. Õeabilised töötavad õe või arsti 

järelevalve all ja täidavad patseindi hoolduse põhiülesandeid. Üldjuhul nad toidavad, 

riietavad, pesevad, kammivad patseinte, kuid nad võivad täita ka rohkem meditsiinilisi 

ülesandeid nagu temperatuuri, vererõhu ja teiste eluliste näitajate mõõtmine. Teised 

litsenseeritud tervishoiutöötajad nagu dietoloogid, füsioterapeudid, logopeedid, 

tegevusterapeudid, logistikud, üliõpilased, vabatahtlikud arvatakse välja. Märgi võimalusel 

hetkeolukord või lähima aasta kohta (täpsusta aasta) ja täpsusta, kas arv on antud kogu haigla 

kohta või ainult kaasatud osakondade kohta. 

 

Õhkleviisolatsiooni palatite arv. Õhkleviisolatsiooni palatite arv haiglas. 

Õhkleviisolatsiooni palat on varustatud negatiivse rõhuga ja lüüsiga. 

 

Vorm H2 (soovituslik) 

 

Juhtkonna poolt heakskiidetud IK aastaplaan. Kas on olemas infektsioonikontrolli 

aastaplaan, kui jah, kas see on heakskiidetud haigla juhtkonna poolt?  

Jah/ei 
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Juhtkonna poolt heakskiidetud IK aastaaruanne. Kas on olemas infektsioonikontrolli 

aastaaruanne, kui jah, kas see on heakskiidetud haigla juhtkonna poolt? 

Jah/Ei 

 

Seirevõrgustikes osalemine. Märgi (Jah/Ei), kas teie haigla osaleb järgnevates riiklikes või 

regionaalsetes seirevõrgustikes: operatsioonipiirkonna infektsioonide (SSI) järelevalve, 

tervishoiuga seotud infektsioonide järelevalve intensiivravis (ICU), C.difficile infektsioonide 

(CDI) järelevalve, antimikroobse resistentsuse järelevalve vastavalt EARS-Net protokollile 

(S. pneumonia, S. aureus, Enterococcus spp., E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa and/or A. 

baumannii invasiivsete isolaatide antimikroobse resistentsuse järelevalve), antibiootikumide 

kasutuse järelevalve haiglas (järelevalve 5. ATC tasandil defineeritud päevadoosides (DDD) 

1 000 voodipäeva kohta) ja teised TI või AMR järelevalve moodulid (riiklikud/regionaalsed 

protokollid, mis ei järgi Euroopa/ECDC protokolle). Kohalik järelevalve ilma andmete 

esitamiseta riiklikule või regionaalsele järelevalvet koordineerivale keskusele 

võrdlusanalüüsiks ja tagasisideks, ei ole piisav vastamaks sellele küsimusele. 

 

Teised seirevõrgustikud. Vaba tekst. Täpsusta, millistes seirevõrgustikes haigla osaleb. 

 

Mikrobioloogialaboratooriumi töö nädalavahetustel. Kas nädalavahetustel saavad arstid 

tellida rutiinseid mikrobioloogilisi analüüse ja saada tulemusi? Märgi jah/ei/teadmata eraldi 

laupäeva ja pühapäeva kliiniliste testide ja skriiningtestide kohta. 

 

Kas teie haiglas on olemas järgnev TI ennetamiseks või AB strateegiaks? Märkida iga 

peamise TI liigi kohta jab strateegia kohta, millised tegevuskava komponendid/koostisosad on 

olemas ülehaiglalisel tasandil ja eraldi intensiivravis (täiskasvanute, pediaatria, neonatal IRO-

d). Iga lather on valikuga Jah/Ei/Ei tea (28 valikut IRO-le + 35 valikut ülehaiglaline/teised 

mitte-IRO osakonnad): märgi igasse lahtrisse Y=Jah, N=Ei, või U=Ei tea/pole hinnatud. 

Mitmeosaline strateegia on mõeldud tegevuse parandamiseks ja teadmiste ning koolituste 

pakkumiseks mitmetel tasanditel (nt kirjalik infaormatsioon, infolehed, plakatid, õpetamine 

voodikõrval, töötoad, fookusgrupid, teadmiste testid, kompetentsi hindamised, järelevalve ja 

tagasiside, auditid, konrtollkaardid). Strateegia peab põhinema kirjalikel juhenditel. Lihtsad 

infotunnid (nt uutele töötajatele), juhendite uuendamine ja sellega seoses info jagamine ei ole 

selline strateegia. Kui see on kunagi üks kord tehtud, aga rohkem korratud ei ole, siis ei saa 
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sellele küsimusele jaatavalt vastata. Peab olema jätkuv tegevus (nt. üks või enam kord/a, 

1x/2a., 1x3a.jne.) 

 

5.3.3 Mitmosalise strateegia ehk tegevuskava alajaotused: 

- Pneumoonia: tervishoiuga seotud pneumoonia ennetamine. Loe ka mitmeosalise 

strateegia osaks, kui see on olemas ainult vahendiga seotud pneumooniale 

(ventilaatorpneumoonia). 

 

- Vereringeinfektsioonid (VRI-d): tervishoiuga seotud vereringeinfektsioonide 

ennetamine. Loe ka mitmeosalise strateegia osaks, kui see on olemas ainult 

kateetriga/kanüüliga seotud vereringeinfektsioonidele. 

 

- Operatsioonipiirkonna infektsioonid (OPI-d): operatsioonipiirkonna infektsioonide 

ennetamine. Loe ka mitmeosalise strateegia osaks, kui see on olemas ainult teatud liiki 

operatsioonide jaoks. (märkus: operatsioonipiirkonna infektsioonide ennetamine IRO-

s on eeldatavalt ülehaiglalise operatsioonipiirkonna infektsioonide ennetamise 

strateegia osa). 

 

- Urotrakti infektsioonid (UTI-d): urotrakti infektsioonide ennetamine. Loe ka 

mitmeosalise strateegia osaks, kui see on olemas ainult kateetriga seotud urotrakti 

infektsioonide jaoks. 

 

- Antibiootikumide kasutus/strateegia: AB kasutamise strateegia on koordineeritud 

programm, mis kindlustab sobiva antibiootikumide määramise selleks, et parandada 

antibiootikumravi efektiivsust, piirata antibiootikumide resistentsust ja ennetada 

Clostridium difficile infektsioone.  

 

 

5.3.4 Mitmeosalise strateegia ehk tegevuskava koostisosad: 

- Juhend: kirjalik juhend, on osakonnas kättesaadav paberil või elektrooniliselt. 

- Juhis (bundle): juhis on struktureeritud juhendmaterjal/tegevuskava 

hooldusprotsesside ja patsiendi heaolu parandamiseks: lühike, sirgjooneline 
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tõenduspõhiste tegevuste – tavaliselt kolm kuni viis – kogum, mis parandab 

patsientide heaolu. 

- Koolitus: väljaõpe või koolitus 

- Kontrollkaart: tervishoiutöötajate endi poolt rakendatud kontrollkaart 

- Audit: ennetustegevuste teostamise hindamine (protsessi hindamine, vaatlused…) 

teise isiku poolt, kes ei teosta tegevusi. 

- Järelevalve: perioodiline või pidev TI järelevalve, seahulgas kohalik järelevalve (mis 

ei ole seirevõrgustiku osa, vaid teostatakse asutuses kohapeal asutusesiseseks 

tagasisideks). 

- Järelevalve ja/või auditi tulemuste tagasiside asutuse tervishoiutöötajatele. 

 

H3 vorm: soovituslik 

 

Kolmanda haigla vormi (H3) andmed kogutakse ülehaiglaliselt kasutades osakondade 

andemeid agregeeritult. Riigid, kes ei kogu näitajaid osaonna tasandil, võivad koguda need 

andmed ülehaiglaliselt. Ka juhul, kui ei ole kõikide osakondade näitajaid, võimaldavad haigla 

tasandi andmed saada tervikumat pilti haiglast. 

 

Voodite arv, kus käteantiseptikum on käepäraselt vahetu tegevuse (point-of-care) kohas. 

Voodite arv haiglas, kus käteantiseptikumi dispenserid on kättesaadaval tegevuskohas, nagu 

on soovitatud 2009 WHO kätehügieeni juhendis. Ainult palatisse sisenemise kohas (või palati 

kohta üks pudel kusagil seinal) olevat käteantiseptikumi EI loeta `tegevuskohas 

kättesaadavaks´. Tegevuskoht (point-of-care) on koht, kus saavad kokku kolm elementi: 

patsient, tervishoiutöötaja ja hooldus- või ravitegevus, mille käigus on kontakt patsiendiga ja 

patsiendiümbrusega (patsiendi alas). See käsitlus tähendab vajadust teostada kätehügieeni 

soovitatud momentidel täpselt hooldustegevuse osutamise kohas. See omakorda eeldab, et 

kätehügieeni vahend  (nt käteantiseptikum) on kergelt kättesaadav ja nii lähedal kui võimalik 

– käeulatuses patsiendi hooldustegevuse või ravi osutamise kohast. Tegevuskoha (point-of-

care) tooted peavad olema kättesaadavad ilma, et lahkutakse patsiendi alast.  Dispenserid 

vahetu tegevuse kohas (point-of care), mis hetkleviuuringu päeval juhtuvad tühjad olema, 

loetakse sisse. See võib olla nt. voodi küljes olev dispenser, aga ka vahetult voodi juures olev 

dispenser. 
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Käteantiseptikumi dispenserite suhtes hinnatud voodite arv. Eelmise näitaja nimetaja, s.t. 

voodite koguarv, mille kohta kontrolliti käteantiseptikumi olemasolu hooldustegevuse kohas. 

Kui kontrolliti kõiki osakondi, siis see arv on põhimõtteliselt sama mis voodikohtade koguarv 

haiglas. 

 

Palatite koguarv. Palatite koguarv kaasatud osakondades või kogu haiglas. Võimalusel 

käesoleva aasta andmed, täpsusta aasta teises veerus; esita arv ainult kaasatud osakondade 

kohta (kui võimalik, muul juhul esita kogu haigla palatite arv; täpsusta `ainult kaasatud 

osakonnad VÕI kogu haigla´viimases veerus, Inc/Tot). 

 

Ühekohaliste palatite arv. Ühekohaliste palatite koguarv kaasatud osakondades VÕI kogu 

haiglas. Andmed ühekohaliste palatite arvu kohta kogutakse sama aasta ja samade 

osakondade (ainult kaasatud osakonnad  VÕI kogu haigla) kohta kui palatite koguarv. Mitme 

voodiga palatid, mis on mõeldud ühekohaliseks kasutamiseks või isolatsioonipalatiks (nt 

infektsioonikontrolli eesmärkidel) loetakse sisse. 

 

WC ja dušiga ühekohaliste palatite arv. Eraldi WC ja dušiga ühekohaliste palatite arv 

kaasatud osakondades VÕI kogu haiglas. Andmed kogutakse sama aasta ja samade 

osakondade (ainult kaasatud osakonnad VÕI kogu haigla) kohta, kui kogu palatite arv. Mitme 

voodiga palatid, mis on mõeldud ühekohaliseks kasutamiseks või isolatsioonipalatiks (nt 

infektsioonikontrolli eesmärkidel) loetakse sisse. Palatid, mille WC ja duširuum on 

ühiskasutatavas alas jäetakse välja. Ainult eraldi WC või potitool ei ole piisav, et 

kvalifitseeruda sellele indikaatorile. 

 

Hetkleviuuringu päeval kell 00:01 hõivatud voodite arv. Hetkleviuuringu päeval keskööl 

hõivatud voodite arv. Kuna hetkleviuuring kogu haiglas tavaliselt kestab mitu päeva, seda 

näitajat võib mõõta mõnel päeval hetkleviuuringu perioodi keskel, kuid mitte 

nädalavahetustel. 

Uuringu päeval hõivatuse kohta hinnatud voodite arv: eelmise näitaja nimetaja, kui 

vaadeldud oli kõiki osakondi, siis antud näitaja arv võrdub kogu haigla voodite arvuga. 

Näiteks kell 00:01 oli siseosakonnas 24 patsienti, aga voodikohti oli 27, siis esimene number 

läheb hõivatuse alla ja teine number hõivatuse suhtes uuritud voodite numbri alla. Vabalt võib 

olla ka vastupidine olukord, kus käiku on läinud lisavoodid nt. koridoris, siis on hõivatusega 

voodite arv 27 ja tavaline voodikohtade arv 24. 
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Tervishoiutöötajate protsent, kes kannavad kaasas käteantiseptikumi. Kas teie haiglas 

kannavad tervishoiutöötajad kaasas käteantiseptikumi (nt taskus)? (Kui jah, palun määrake 

hinnanguline protsent). No=0%: Q0; 1-25%:Q1; 26-50%:Q2; 51-75%:Q3; >75%:Q4-jah, 

protsent teadmata. 

 

Antibiootikumide määramisejärgne ülevaatamine. Kas haiglas on olemas ametlik kord 

antibiootikumide sobivuse ülevaatamise kohta 72 tunni (kolme kalendripäeva) jooksul alates 

algsest määramisest (määramisejärgne ülevaatamine)? Ametlik järelevaatamise kord peab 

olema dokumenteeritud ja heaks kiidetud haigla juhtkonna poolt, seda teostab teine isik või 

meeskond, mitte raviarst. Kord peab hõlmama vähemalt laia spektriga  või 

reservantibiootikume. Vali üks vastus: Jah, kõikides osakondades; Jah, ainult valitud 

osakondades (tavaliselt, kuid mitte tingiata, IRO-s); Jah, ainult IRO-s; Ei; Ei tea. 

 

Üldandmed ja märkused 

Aasta. Aastaarv, mille kohta erinevad haigla andmed kohalduvad; tuleb täpsustada iga 

andmenäitaja kohta. 

 

Ainult kaasatud osakonnad/kogu haigla. Haigla andmed koguti hetkleviuuringusse 

kaasatud osaokndade kohta (kood: Incl, see on soovitatav tegevus) või kogu haigla kohta 

(kood: Tot); kui kõik osakonnad kaasati hetkleviuuringusse (Incl=Tot), märgi `Incl´; 

täpsustada iga näitaja kohta. 

 

Kommentaarid. Vaba tekst, kommentaarid, maksimaalselt 255 tähemärki (characters) 

 

Märkus: Täistööaja ekvivalent (full-time equivalent) on täisajaga töö proportsioon. Üks 

täistööaja ekvivalent=üks täiskoht, see võib olla ka kahe erineva inimese poole-koha (50%) 

summa; 0.10 täistööaja ekvivalent on 10% täiskohast. 
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5.4 Osakonna andmed 

Osakonna andmed kogutakse nii standardse kui ka lihtsa protokolli korral. Osakonna tasandi 

andmeid võib valiku korral koguda ka haigla tasandil, kogu haigla kohta (vorm H3), selle 

asemel või lisaks, et koguda neid andmeid iga osakonna kohta eraldi. Osakonna tasandi 

andmed on soovituslikud standard protokolli kasutamise korral, kuid kohustuslik lihtsa 

protokolli korral. Nimetaja (denominator) andmed kogutakse kõikide patsientide kohta, kes 

on saabunud osakonda enne kell 8:00 ja ei ole väljakirjutatud uuringu tegemise ajaks.  

 

5.4.1 Osakonna andmete selgitused 

Uuringu kuupäev. Osakonnas andmete kogumise kuupäev. Ühe osakonna andmed tuleb 

koguda ühel päeval; kuupäev pp/kk/aaaa. 

Haigla kood. Hetkleviuuringu riikliku kooordineerija poolt antud haigla kood; kood on 

unikaalne uuringuvõrgustikus. 

  

Osakonna nimetus (lühendatult)/üksuse ID. Unikaalne identifikaator igale osakonnale 

(lühendatud osakonna nimetus) haiglas; tuleb kasutada järjekindlalt kõikidel vormidel (seotud 

patsiendi ja TI/AB andmetega) ja jääb muutumatuks erinevates hetkleviuuringutes/aastatel. 

 

Osakonna eriala. Osakonna peamine eriala (≥ 80% on selle eriala patseindid). Kui on alla 

80%, märgi `segaosakond´(MIX). PED=Pediaatria, NEO=Neonataal, ICU=Intensiivravi, 

MED=Sise, SUR=Kirurgia, GO=Günekoloogia/Sünnitus, GER=Geriaatria, 

PSY=Psühhiaatria, RHB=Rehabilitatsioon, LTC=Pikaravi, OTH=Muu, MIX=Sega. Võib 

kombineerida patsiendi täpsema alaerialaga, nt pediaatria: osakonna eriala PED + patsiendi 

eriala: PEDICU = pediaatriline IRO, NEOICU = neonataalne IRO, SURCARD = pediaatriline 

südamekirurgia. Tervete vastsündinute osakond tuleb jaotada GO (GOBAB) kui see paikneb 

sünnitusosakonnas, või PED (PEDBAB) kui see paikneb pediaatria osakonnas. 

Märkus: kuidas kodeerida pediaatrilisi patsiente? Kasuta osakonna koodi PED pediaatrilistele 

osakondadele. Kui osakonna eriala kood on PED, siis patsiendid tuleb kodeerida 

raviarsti/patsiendi eriala järgi MEDGEN, MEDSUR jne. Konsultandi/patsiendi eriala 

PEDGEN saab kasutada ainult pediaatrilistele patseintidele täiskasvanute osakonnas. 
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Patsientide üldarv osakonnas. Patsientide üldarv, kes on osakonda saabunud enne kell 8:00 

ja ei ole osakonnast lahkunud uuringu tegemise ajaks. Kohustuslik lihtsa protokolli jaoks, 

soovituslik standardprotokolli jaoks. 

Patsientide arv osakonnas raviarsti/patsiendi eriala kaupa. Ainult lihtne protokoll. 

Patsientide arv osakonnas, kes on osakonda saabunud enne kell 8:00 ja ei ole osakonnast 

lahkunud uuringu tegemise ajaks, panna kirja eraldi iga raviarsti/patsiendi kaupa (nt. 

kirurglises osakonnas on 10 üldkirurgi jälgimisel patsienti ja 2 uroloogi jälgimisel patsienti, 

siis märgi raviarsti eriala ja selle taha vastav patsientide arv: SURURO-2, SURGEN-10) 

Raviarsti/patseindi eriala. Patsiendi eest vastutava arsti eriala; võib erineda osakonna 

erialast. Vaata erialade nimekiri. Kasutada ainut lihtsa protokolli osakonna andmetes. Vaata ka 

patsiendi andmed ja eelmise punkti näide. 

Antibiootikumide määramisejärgne ülevaatamine osakonnas. Kas selles osakonnas on 

olemas ametlik kord antibiootikmi sobivuse ülevaatamiseks 72 tunni jooksul pärast algset 

määramist (määramisejärgne ülevaatamine)? Ametlik määramisejärgse ülevaatamise kord 

peab olema dokumenteeritud ja heakskiidetud haigla juhtkonna poolt ja seda viib läbi inimene 

või meeskond, kes ei ole raviarst. Kord peab hõlmama vähemalt laiatoimeliste 

antibiootikumide määramist. Jah/ei 

Voodipäevade arv osakonnas. Voodipäevade arv selles osakonnas ühel aastal (võimalusel 

eelmise aasta andmed, täpsusta aasta teises veerus). 

Käteantiseptikumi kasutus osakondades (liiter/aasta). Osakonda antud känteantiseptikumi 

kogus liitrites ühel aastal. 

Käteantiseptika teostamise võimaluste vaatluste arv osakonnas/aastas. Kätehügieeni 

teostamise võimaluste vaatluste arv antud osakonnas ühe aasta jooksul. Märgi võimalusel 

eelmise aasta andmed või kõige viimased kättesaadavad andmed (täpsusta aasta teises 

veerus). Märgi kõikide kätehügieeni vaatluste arv, mitte ainult vaadeldud soostumiste arv. 

Voodite arv osakonnas. Voodite koguarv osakonnas uuringu päeval. Kaasaarvatud `voodid 

koridoris´ ja neonataalvoodid. 

Voodite arv, kus käteantiseptikum on käepäraselt vahetu tegevuse (point-of-care)kohas. 

Voodite arv haiglas, kus käteantiseptikumi dispenserid on kättesaadaval tegevuskohas, nagu 

on soovitatud 2009 WHO kätehügieeni juhendis. Ainult palatisse sisenemise kohas (või palati 

kohta üks pudel kusagil seinal) olevat käteantiseptikumi EI loeta `tegevuskohas 

kättesaadavaks´. `Tegevuskoht (point-of-care) on koht, kus saavad kokku kolm elementi: 

patsient, tervishoiutöötaja ja hooldus- või ravitegevus, mille käigus on kontakt patsiendiga ja 

patsiendiümbrusega (patsiendi alas). See käsitlus tähendab vajadust teostada kätehügieeni 
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soovitatud momentidel täpselt hooldustegevuse osutamise kohas. See omakorda eeldab, et 

kätehügieeni vahend  (nt käteantiseptikum) on kergelt kättesaadav ja nii lähedal kui võimalik 

– käeulatuses patsiendi hooldustegevuse või ravi osutamise kohast. Tegevuskoha (point-of-

care) tooted peavad olema kättesaadavad ilma, et lahkutakse patsiendi alast.  Dispenserid 

vahetu tegevuse kohas (point-of care), mis hetkleviuuringu päeval juhtuvad tühjad olema, 

loetakse sisse. See võib olla nt. voodi küljes olev dispenser, aga ka vahetult voodi juures olev 

dispenser. 

 

Osakonnas olevate tervishoiutöötajate (THT) arv uuringu ajal. Tervishoiutöötajate (THT) 

arv osakonnas uuringu läbiviimise ajal. Siia alla kuuluvad ka nt. dietoloog, logopeed, 

füsioterapeut. 

 

Tervishoiutöötajate arv osakonnas, kes kannavad käteantiseptikumi kaasas. THT arv 

osakonnas, kes kannavad käteantiseptikumi kaasas (nt oma taskus). 

 

Palatite arv osakonnas. Palatite koguarv osakonnas uuringu päeval. 

 

Ühekohaliste palatite arv. Ühekohaliste palatite koguarv osakonnas uuringu päeval. Mitme 

voodiga palatid, mis on mõeldud ühekohaliseks kasutamiseks või isolatsioonipalatiks (nt 

infektsioonikontrolli eesmärkidel) loetakse sisse. 

 

 

WC ja dušiga ühekohaliste palatite arv. Eraldi WC ja dušiga ühekohaliste palatite arv 

osakonnas. Palatid, mille WC ja duširuum on ühiskasutatavas alas, jäetakse välja. Ainult 

eraldi WC või potitool ei ole piisav, et kvalifitseeruda sellele indikaatorile. 

 

Hetkleviuuringu päeval kell 00:01 hõivatud voodite arv. Hetkleviuuringu päeva keskööl 

hõivatud voodite arv osakonnas (võib mõõta ka uuringujärgse päeva) keskööl . 

 

Kommentaarid/märkused. Vabateksti väli nt teostatavuse teemad, andmete kvaliteedi 

probleemid, antud osakonna epidemioloogiline informatsioon. 
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6. Patsiendi andmed (standardprotokoll) 

Standardprotokollis (patsiendipõhine) kogutakse demograafilised andmed ja riskitegurid iga 

patsiendi kohta, kes on/saabus osakonda enne või täpselt kell 8:00 ja ei ole osakonnast 

lahkunud uuringu tegemise ajaks (kasarvatud patsiendid, kes ei saa antibiootikumi ja kellel ei 

ole tervishoiuga seotud infektsiooni). 

6.1 Patsiendi andmete selgitus 

Haigla kood. Hetkleviuuringu riikliku kooordija poolt antud haigla identifitseerimiskood; 

kood on unikaalne uuringuvõrgustikus. 

 

Osakonna nimetus. Osakonna lühendatud nimetus: vajalik TI/AB andmete seostamiseks; 

tuleb kasutada järjekindlalt kõikidel vormidel ja jääb samaks hetkleviuuringu erinevatel 

perioodidel/aastatel. 

 

Osakonna eriala. Osakonna peamine eriala (≥ 80% on selle eriala patsiendid). Kui on alla 

80%, märgi segaosakond (MIX). Vaata erialade nimekirja. 

Uuringu kuupäev. Selles osakonnas andmete kogumise kuupäev. Ühes osakonnas tuleb 

andmed koguda ühel päeval (pp/kk/aaaa). 

Patsiendi loendur (counter) Number: anonüümne patsiendi number võimaldab uuringu 

läbiviijatel sisestada patseindi andmeid. Mitte patsiendi isikukood! Võib olla haigusloo 

number või haigla/uurija enda poolt antud number. Peab olema haiglasiseselt seostatav kindla 

patsiendiga.  

Vanus aastates. Patsiendi vanus aastates. 

Vanus kuudes. Patsiendi vanus kuudes, kui patsient on alla kahe aasta vanune. 

Sugu. Patsiendi sugu: M (mees), F (naine), või UNK (teadmata). 

Hospitaliseerimise kuupäev. Patsiendi käesoleva hospitaliseerimise kuupäev(pp/kk/aaaa). 

Raviarsti/patsiendi eriala. Patsiendi eest vastutava arsti eriala; võib erineda osakonna 

erialast, vaata eriala koodide nimekirja. Kui raviarsti eriala erineb patsiendi erialast, eelista 

patsiendi eriala. Pediaatrilistele patsientidele PED osakonnas, kasuta alaeriala (MEDGEN, 

MEDSUR jne) (vaata osakonna eriala). LTC on põhimõtteliselt osakonna eriala ja võib ainult 

erandkorras kasutada raviarsti/patsiendi erialana. 

Operatsioon alates saabumisest. Patseindil on olnud operatsioon käesoleva 

hospitaliseerimise ajal. Operatsiooni määratletakse protseduurina, kus tehakse limaskesta 

ja/või nahka läbiv lõige (mitte lihtsalt nõelapunktsioon) – ei pea olema teostatud 
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operatsioonitoas. Vastamise valikud: Ei ole operatsiooni; jah, minimaalselt invasiivne/mitte-

NHSN operatsioon (näiteid vaata lisast); jah, NHSN operatsioon – soovituslik, täpsusta 

NHSN operatsiooni kood (ICD9-CM sekkumise kood on kirjas operatsioonipiirkonna 

infektsioonide järelevalve NHSN süsteemis, vaata koodiraamat); teadmata. 

McCabe skoor. Kasutatakse kaasnevate meditsiiniliste seisundite raskusastme 

klassifitseerimiseks. Patsiendi seisundile tuleb hinnang anda lähtuvalt tema seisundist sh. enne 

nt. hospitaalinfektsiooni teket. Vastuse valikud: 

 

- Mittefataalne – eeldatav elulemus vähemalt 5 aastat. 

o Diabeet 

o Kartsinoom/hematoloogiline maliigsus, kus 5a. elulemus on >80% 

o Põletikulised haigused 

o Kroonilised mao-sooltrakti haigused 

o Günekoloogia 

o Infektsioonid (sh. HIV, HBV, HCV, kui ei vasta järgmistele kategooriatele) 

o Muud haigused 

- Keskmine suremuse risk – eeldatav elulemus 1-5 aastat. 

o krooniline lümfoidne leukeemia, müeloom, kartsinoomi metastaasid, lõpp-

staadiumi neeruhaigus (transplantatsioonita) 

o ravile mittealluvad motoneuroni haigus või multiipelne skleroos 

o Alzheimer/dementsus 

o diabeet, milletõttu on vajalik amputatsioon või amputatsioonijärgne seisund  

- Kõrge suremuse risk – eeldatav elulemus vähem kui 1 aasta 

o lõpp-staadiumis hematoloogilised kasvajad (ei sobi transplantatsiooniks või 

relapsid), südamepuudulikkus (väljutusmaht e EF <25%), ja lõpp-staadiumis 

maksahaigused (ei sobi transplantatsiooniks, ravile allumatu astsiit, 

entsefalopaatia, vaariksid) 

o multiorganpuudulikkus IRO-s – APACHE II >30, SAPS II >70 

o kopsuhaigus koos cor pulmonale’ga 

 Näited on juhiseks, ei ole lõplik nimekiri. 

Sünnikaal. Sünnikaal grammides, märgitakse vastsündinutel (patsiendid, kes on ≤30 päeva 

vanused); sünnikaal on vastsündinu kaal sünnihetkel ning seda ei muudeta, kui vastsündinu 

võtab juurde või kaotab kaalus. 
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Tsentraalne versoonesisene kateeter/kanüül (TVK). Patsiendil on uuringupäeval 

tsentraalne veresoonesisenr kateeter; jah/ei/teadmata. 

TVK on vastavalt CDC definitsioonile: 

Veresoonesisene kateeter, mis lõpeb südame lähedal või ühes suures veresoones, mida 

kasutatakse infusiooniks, vere võtmiseks või hemodünaamika jälgimiseks. Suured veresooned 

on: aort, pulmonaarne arter, vena cava, brachiotsefaalne veen, jugulaarne veen, subklaavia 

veen, iliakaalne veen, femoraalne veen, naba arter/veen vastsündinutel. 

Märkused: 

sisestamiskoha ja kateetri alusel ei saa määratleda, kas tegemist on tsentraalse kateetriga. 

Kateeter peab lõppema ühes suures veresoones või südame lähedal. 

(An introducer is considered an intravascular catheter).  

Rütmuri juhtmed ja teised ilma valendikuta vahendid, mis on paigaldatud tsentraalsesse 

veresoonde või südamesse ei ole tsentraalsed kateetrid, sest nende kaudu ei infundeerita 

vedelikke ega võeta verd. 

 

(Allikas: CDC. Central line-associated bloodstream infection (CLABSI) event. June 2010. 

Available from: http//www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf.) 

 

Perifeerne veresoonesisene kateeter (PVK). Patsiendil on perifeerne veresoonesisene 

kateeter või arteriaalne kateeter; jah/ei/teadmata. 

Kusepõie kateeter. Patsiendil on uuringu päeval kusepõie kateeter; jah/ei/ teadmata. 

Kusepõikateetri mõiste alla ei kuulu epitsüstostoom, nefrostoom! 

Intubatsioon. Patsient on uuringu päeval intubeeritud koos või ilma mehhaanilise 

ventilatsiooniga (endotrahheaalne toru või trahheostoomi kanüül); jah/ei/teadmata. 

 Märkus: lihtsalt trahheostoomi ava ilma võõrkehata ei kuulu siia alla 

Patsient saab antibiootikumi. Patsient saab uuringupäeval vähemalt ühte süsteemset 

antibiootikumi (antud või plaaniline ravi, sh. vahelduv ravi nt. neerupuudulikkuse korral üle 

päeva jne. või med. profülaktika nt. TMP/SXT kolm korda nädalas); kirurgilise profülaktika 

puhul kontrolli, kas kirurgilist profülaktikat kasutati 24 tundi enne kell 8.00 uuringupäeval; 

jah/ei. Kui jah, kogu antibiootikumi kasutuse andmed. 

Patsiendil on aktiivne TI. Patsiendil on uuringupäeval aktiivne tervishoiuga seotud 

infektsioon; jah/ei. Kui jah, kogu TI andmed. 

Märkused: 
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- Patsiendi andmed kogutakse iga patsiendi kohta, infektsiooniga või infektsioonita, kes 

on saabunud osakonda uuringupäeval kell 8:00, välja arvatakse päevaravi patsiendid 

(vaata kaasamise kriteeriumid). 

- Nii ema kui ka vastsündinu kaasatakse, kui nad on kohal uuringupäeval kell 8:00. Nt. 

ema on osakonnas, laps sünnib 9.00, uuring teostatakse kell 10.00, siis ema läheb 

arvesse, laps ei lähe. 

- Vastsündinud: 

o Registreeri kõik infektsioonid. 

o Märgi raviarsti/patsiendi erialaks GOBAB või PEDBAB tervete vastündinute 

puhul. 

o Sünnitus: loomulik sünnitus ilma sekkumiseta/protseduurita/vahendita => 3 

päeva enne TI. 

 

7. Antibiootikumide kasutuse ja TI andmed  

Kogu andmed, kui patsient saab uuringu ajal vähemalt ühte antibiootikumi (kirurgiline 

profülaktika: 24 tundi enne uuringupäeva kell 8:00) või kui patsiendil on aktiivne TI. 

Antibiootikumide kasutamise järgi saab sageli avastada tervishoiuga seotud infektsioone. 

Mõnedel patsientidel võib olla TI, mida ei ravita antibiootikumidega (nt viirusinfektsioonid, 

uroinfektsioonid jm), seetõttu on vajalik jälgida ka teisi allikaid (vaata TI avastamise 

algoritm). Arstid võivad ka ravida infektsioone, mis ei kattu TI juhu definitsiooniga. Selle 

tõttu erineb antibiootikumide kasutamise diagnooside nimekiri TI juhudefinitsioonide 

nimekirjast (vaata koodiraamat) ja näidustuse nimekirjas on märgitud infektsiooni ravi. 

7.1 Antibiootikumide kasutamise andmed 

Andmed kogutakse ainult uuringu tegemise ajal manustatavate (nt ravi, meditsiiniline 

profülaktika) antibiootikumide kohta (k.a. vahelduv/intermittent ravi). Perioperatiivne 

profülaktika registreeritakse, kui see on tehtud uuringueelsel päeval (s.t. 24 tundi enne 8:00 

uuringupäeval). 

Märkus: eesmärk on määratleda, mida raviarstarst enda meelest ravib. Vaadatakse haiguslugu, 

võib küsida lisainformatsiooni õdedelt, arstidelt. Korralduste adekvaatsust ei arutata ega 

hinnata. Kui ei saa aru, mida ravitakse ja kellegi käest parajasti küsida ka ei ole, siis on vastus 

UNK (teadamata põhjus) 
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7.2 Antibiootikumide kasutuse andmete definitsioonid (K-kohustuslik väli) 

Antibiootikumi geneeriline või brändi nimi. Lubatud on kasutada toimeaine nime näiteks, 

amoksitsillin, kuid ka brändi nime (nt- Ospamox) ja ka ATC koode (ATC2: J01 

antibakteriaalsed, J02 antifungaalsed; ATC4: A07AA, P01AB, D01BA; ATC5: J04AB02). 

Tuberkuloosi ravi jäetakse välja, kuid tuberkuloosivastased ravimid võetakse sisse, kui neid 

kasutatakse atüüpilise mükobakteri raviks (ei ole tavaline tuberkuloosi tekitaja -

M.tuberculosis). Brändi nimed või ravimi nimetused võib teisendada ATC5 koodideks. Vaata 

antibiootikumide koodiraamatut. (K) 

Manustamistee. Antibiootikumi manustamistee; P=parenteraalne; O=oraalne; R=rektaalne; 

I=inhalatsioon. (K). 

Antibiootikumi näidustus. Patsiendile antibiootikumi manustamise näidustus (K): 

- Ravi põhjus: CI: keskkonnatekkene infektsioon; LI: pikaravi (nt hooldusravi) 

asutuses tekkinud infektsioon; HI: aktiivravi haiglas tekkinud infektsioon. 

- Perioperatiivne profülaktika: SP1: üks doos; SP2: üks päev; SP3: >1 päeva: kontrolli, 

kas on tehtud 24 tundi enne kell 8:00 uuringupäeval – kui jah, kontrolli, kas on tehtud 

üle-eelmisel päeval või operatsioonipäeval toime pikendamiseks. 

- MP: meditsiiniline profülaktika. 

- O: Muu näidustus (nt erütromütsiini kasutatakse prokineetiliselt) 

- UNK: Teadmata/puudub, informatsiooni näidustuse kohta ei olnud võimalik 

kontrollida uuringu käigus. 

Kui ravitakse infektsiooni, täida infektsiooni koht (diagnoos). 

Diagnoos. Diagnoos anatoomilise paikme järgi. Registreeritakse ainult, kui ravitakse 

infektsiooni; ei registreerita profülaktika või muude näidustuste korral (kasuta NA=ei 

kohaldu) (K) 

Põhjendus haigusloos: jah/ei. Antibiootikumi kasutuse põhjendus on dokumenteritud 

haigusloos.  

Antibiootikumi manustamise alguskuupäev. Praeguse antibiootikumi alguskuupäev. Kui 

patsient saab antibiootikumi hospitaliseerimisest alates, märgi hospitaliseerimise kuupäev.  

Muutmise põhjus (kui muudeti). Kas nendel näidustustel antibiootikumi (või 

manustamisteed)muudeti, kui jah, mis põhjusel? 

N=ei muudetud, antibiootikumi ei ole muudetud. 

E=eskalatsioon: antibiootikumi laiendati/eskaleeriti mikrobioloogilisel ja /või kliinilisel 

alusel, st isoleeritud mikroorganism ei olnud tundlik eelmisele antibiootikumile ja /või puudus 
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kliiniline efekt eelmisele antibiootikumile; ka sama antibiootikumi manustamise muutimine 

oraalselt parenteraalsele on eskaleerimine. 

D=deeskalatsioon: antibiootikumi deeskaleeriti mikrobioloogilisel ja /või kliinilisel alusel, st 

isoleeritud mikroorganism on tundlik kitsama toimespektriga või esmavaliku antibiootikumile 

võrreldes eelneva antibiootikumiga ja/või patsiendi kliiniline olukord võimaldab muuta ravi 

kitsama toimespektriga antibiootikumi vastu. 

S=muuta intravenosselt oraalsele; sama antibiootikumi manustamisteed on muudetud 

parenteraalselt oraalsele. 

A=kõrvaltoimed; antibiootikumi muudeti ilmnenud või eeldatavate kõrvaltoimete tõttu. 

OU= muudetud muul või teadmata põhjusel: antibiootikumi muudeti muul põhjusel või 

antibiootikumi muudatuse põhjust ei ole võimalik määratleda uuringu läbiviija poolt. 

U=teadmata: puudub informatsioon, kas antibiootikumi on muudetud. 

 

Samal näidustusel manustatud esimese antibiootikumi alguskuupäev (kui on 

muudetud): samal näidustusel manustatud esimese antibiootikumi alguskuupäev, kui 

praegune antibiootikum asendab eelmist. Kui patsient sai antibiootikumi haiglasse tulles, 

märgi hospitaliseerimise kuupäev. Selle näitaja kogumise eesmärk on 1) aktiivravi haiglates 

antibiootikumide kasutuse koormuse hindamine (prevalence to incidence conversion) ja 2) TI-

de levimuse valideerimine. Soovituslik.  

Päevadoos. Päeva jooksul manustatud antibiootikumi dooside arv ja suurus (milligrammides, 

grammides, toimeühikutes, miljontoimeühikutes). Märgi nt 4 x 1 g päevas (kolm näitajat: 

dooside arv, ühe doosi suurus, ühe doosi ühik). Kui üks doos manustatakse igal teisel päeval, 

märgi dooside arvuks 0,5 (nt 0,5 x 1 g/day). Peamine selle näitaja kasutamise eesmärk on 1) 

võimaldada võrdlust EL ja USA vahel 2) võimaldada kaasajastada DDD doosi WHO poolt  

(koostöös Norra Rahvatervise Instituudiga). 

 

8. Tervishoiuga seotud infektsioonide andmed 

8.1 Olulisemad mõisted 

Aktiivne tervishoiuga seotud infektsioon (TI) uuringupäeval on: 

- Infektsioon on aktiivne, kui infektsiooni näitajad ja sümptomid on olemas 

uuringupäeval VÕI näitajad ja sümptomid olid olemas enne ja patsient saab (jätkuvalt) 

selle infektsiooni ravi uuringupäeval. Näitajate ja sümptomite olemasolu tuleb üle 
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kontrollida ravi algusest, et määrata, kas ravitav infeketsioon sobib TI 

juhudefinitsioonidega. 

- Sümptomid ilmnesid käesoleva hospitaliseerimise 3. päeval (hospitaliseerimise päev = 

1. päev) VÕI patsiendil on infektsioon ja ta on uuesti hospitaliseeritud alla 48 tunni 

peale eelmist hospitaliseerimist aktiivravi haiglasse VÕI 

patsient hospitaliseeriti infektsiooniga (või ilmnevad sümptomid kahe päeva jooksul) mis 

vastab operatsioonipiirkonna infektsiooni (SSI) definitsioonile, st SSI ilmnes 30 päeva 

jooksul pärast operatsiooni (või kui organi/õõne infektsioon tekkis 3 kuu jooksul pärast 

implantaadiga seotud operatsiooni) ja patsiendil on sümptomid, mis vastavad 

juhudefinitsioonile ja/või patsient saab selle infektsiooni tõttu antibiootikumi; 

patsient hospitaliseeritakse (või ilmnevad sümptomid kahe päeva jooksul) C.difficile 

infektsiooniga 28 päeva jooksul arvestades eelmist aktiivravi haiglast lahkumise kuupäeva; 

Invasiivne vahend on asetatud 1.päeval või 2.päeval, TI tekib enne 3. päeva (sel juhul on 

ajaline kriteerium alla 48h), muidugi võib tekkida ka hiljem ja siis on ikka tegu TI, mis on 

seotud invasiivse vahendiga. 

Analüüside/uuringute tulemusi, mis ei ole kättesaadavad uuringupäeval, ei vaadata uuesti üle 

pärast uuringupäeva ning ei võeta arvesse juhudefinitsioonile vastavuse määratlemisel. See 

võib tähendada ka mõne TI kaotsiminekut, samas lähevad arvesse  need TI, mille tõttu 

patsient ikka veel saab AB, kuigi aktiivse infektsiooni tunnused on juba kadunud 

uuringupäevaks. Uuringu idee on teha “pilt päevast/hetkest”. 

 

Invasiivse vahendiga seotud TI. Invasiivse vahendiga seotud hospitaalinfektsioon 

registreeritakse siis, kui antud vahend oli kasutusel 48h jooksul enne infektsioonitunnuste 

teket (võis olla kasutusel ka vahelduvalt). Invasiivne vahend kuulub registreerimisele ainult 

pneumoonia (PN), vereringeinfektsiooni (BSI) ja urotraktiinfektsioonide (UTI) puhul ning 

vahenditeks loetakse vastavalt intubatsioon (sh trahheostomeerimine kanüüliga), 

veresoonesisene kateeter ja kusepõiekateeter (ei ole epitsüstostoom ega nefrostoom). 

Kusepõiekateetriga seotud infektsioonide puhul loetakse kateetri kasutusperioodiks 7 päeva 

jooksul enne infektsiooni teket. 

 

Vereinge infektsioon (VRI ja sekundaarne VRI) registreeritakse eraldi infektsioonidena koos 

allika täpsustamisega eraldi väljal (perifeerne, arteriaalne või tsentraalne kateeter, muu 

infektsiooni alliks – PUL, UTI, DIG, SSI, SST, OTH; erandiks on CRI3 (mikrobioloogiliselt 

tõestatud veresoonesisese kateetriga seotud vereringeinfektsioon) ja vastsündinute 
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vereingeinfektsioon: CRI3 ja vastsündinute vereringeinfektsiooni ei registreerita 

hetkleviuuringus kaks korda (vt juhudefinitsioone). Mikrobioloogiliselt tõestatud kateetriga 

seotud vereringeinfektsioon tuleb registreerida koodiga CRI3. Vastsündinute 

vereringeinfektsioonid tuleb registreerida NEO-LCBI või NEO-CNSB, koos VRI allikaga. 

 

8.2 Tervishoiuga seotud infektsioonide definitsioonide andmed 

Juhudefinitsioon. TI juhudefinitsiooni koodid: täpsusta alakategooriad, nt PN4 (vaata 

koodiraamat), CVS-VASC. Registreeritakse üks üksikjuhu definitsioonikood ühe patsiendi 

kohta (mitte erinevad infektsiooni episoodid). Pneumoonia ja urotrakti infeketsioonide korral 

registreeri üks alakategooria (prioriteet on pneumonia: PN1> PN2> PN3> PN4> PN5; 

urotrakti infektsioonid: UTI-A> UTI-B). Laboratoorselt kinnitunud vereringe infektsioonide 

korral registreri ainult üks, BSI või CRI3 (prioriteet CRI3> BSI), NEO-LCBI või NEO-CNSB 

(prioriteet NEO-LCBI> NEO-CNSB [>BSI]). Ühel patsiendil võib olla ka mitu TI korraga 

uuringupäeval. 

Invasiivne vahend on olemas: jah/ei/teadmata. Tuleb täpsustada ainult PN, VRI, NEO-

LCBI, NEO-CNSB ja UTI korral. Asjakohane invasiivne vahend oli olemas (ka vahelduva 

kasutusega) 48 tundi (seitse päeva UTI korral) enne infektsiooni algust, st 

intubatsiooniga/trahhesostomeerimisega seotud  pneumonia e. ventilatsiooniga seotud 

pneumoonia, tsentraalne/perifeerne veresoonesisene kateeter vereringeinfektsiooni, 

kusepõiekateeter UTI korral; UNK=teadmata (allikas: CDC definition of device-associated 

infection, see T.C. Horan et al. Definitions of key terms used in the NNIS system. Am J Infect 

Control 1997; 25:112-6). 

Infektsioon on olemas hospitaliseerimisel: jah/ei. Infektsiooni näitajad ja sümptomid olid 

olemas haiglasse saabumisel; kui mitte, märgi infektsiooni avaldumise kuupäev. 

Avaldumise kuupäev. Infektsiooni avaldumise kuupäev (pp/kk/aaaa). Ei märgita, kui 

näitajad/sümptomid olid olemas haiglasse saabumisel, tuleb märkida, kui infektsioon avaldus 

käesoleva hospitaliseerimise ajal. Infektsiooni esimeste näitajate või sümptomite avaldumise 

kuupäev; kui teadmata, märgi antud infektsiooni ravi alustamise kuupäev või esimese 

diagnostilise analüüsi võtmise kuupäev. Kui ei ole ravi ega analüüsi, palun hinda 

olemasolevate andmete põhjal ise. 

Infektsiooni päritolu. Infektsioon on seostatud (1) antud haiglaga; (2) teise aktiivravi 

haiglaga; (3) muu päritolu või teadmata. Märgi `TI on olemas hospitaliseermisel´kui on 

seostatud eelneva haiglas viibimisega või üle toodud teisest asutusest. 
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TI on seostatav antud osakonnaga. TI on seostatud antud osakonnaga kui infektsioon algas 

3.päeval või hiljem pärast osakonda saabumist (osakonda saabumise päev on 1. päev) VÕI 

infektsioon algas 1. või 2. päeval invasiivse vahendi asetamist antud osakonnas VÕI patsient 

taashospitaliseeriti TI-ga, mis on seotud eelneva viibimisega samas osakonnas (< ühe kuu 

pärast väljakirjutamist operatsioonipiirkonna infektsiooni ja C.difficile infektsiooni korral, 

<48tunni (kaks kalendripäeva) peale väljakirjutamist teiste infektsioonide koral). 

Kui VRI: lähtekoht. Kui on laboratoorselt kinnitunud vereringeinfektsioon, täpsusta 

lähtekoht: kateetriga seotud (tsentraalne: C-CVC, perifeerne C-PVC), sekundaarne, seotud 

teise infektsiooniga: pulmonaarne (S-PUL), urotrakti (S-UTI), seedetrakti (S-DIG), 

operatsioonipiirkonna (S-SSI), naha ja pehmete kudede (S-SST), muu infektsioon (S-OTH), 

või teadmata lähtekohaga VRI (UO); andmed puuduvad, informatsiooni ei ole=UNK; 

Sekundaarne VRI tuleb registreerida eraldi infektsioonina, lisaks primaarsele infeketsioonile, 

kui see sobib juhudefinitsiooniga. 

Mikroorganismid. Märgi mikrobioloogilised tulemused, mis on uuringupäeval kättesaadavad 

(ära oota tulemusi, mis ei ole uuringu kuupäeval kättesaadavad). Täpsusta kuni kolm 

isoleeritud mikroorganismi kasutades kuuetähelist koodi (nt STAAUR=Satphylococcus 

aureus); vaata koodiraamat. 

Antimikroobse resistentsuse fenotüüp. Olenevalt mikroorganismist täpsusta valitud 

antimikroobse resistentsuse (AMR) tundlikkus. Märgi S (tundlik), I (mõõdukalt), R 

(resistentne) või U (teadmata) iga testitud antibiootikumi kohta.  

Staphylococcus aureus: OXA, GLY 

- MRSA: tundlikkus puudub oksatsiliinile (OXA) või muule MRSA markerile, nagu 

Cefoxitin (FOX), Cloxacillin (CLO), Dicloxacillin (DIC), flucloxacillin (FLC), 

Methicillin (MET) 

- VISA, VRSA: Tundlikkus glükopeptiididele puudub (GLY): Vankomycin (VAN) või 

Teicoplanin (TEC) 

 

Enterococcus spp.: GLY 

- VRE: Tundlikkus glükopeptiididele puudub(GLY): Vankomycin (VAN) või 

Teicoplanin (TEC) 

 

Enterobakterid Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter 

spp., Serratia spp., Morganella spp.): C3G, CAR 
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- Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (C3G): Cefotaxime (CTX), Ceftriaxone (CRO), 

Ceftazidime (CAZ) 

- Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR), 

Ertapenem 

 

Pseudomonas aeruginosa : CAR 

- Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR),  

Acinetobacter spp. : CAR 

- Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR),  

Panresistentsus (PDR). Mikroorganism on panresistentne. Ei ole PDR = N (tundlik vähemalt 

ühele antibiootikumile), Võimalik PDR = P (I või R kõikidele haiglas testitud 

antibiootikumidele), Kinnitunud PDR = C (I/R kõikidele antibiootikumidele, kinnitatud 

referentlabori poolt), U = teadmata.( Allikas:  Clin Microbiol Infect. 2012 Mar;18(3):268-81).  
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8.3 Soovituslik tervishoiuga seotud infektsioonide avastamise algoritm 

Joonis 7. Soovituslik tervishoiuga seotud infektsioonide avastamise algoritm 

 

 

 

 

  

Surveillance team arrives on ward.
Record start date and time

Introduce yourself to ward manager.
Collect ward specialty type, number

of beds.
Request patient list.

Exclude patients from further data 
collection if admitted after 8 a.m.

Walk around ward.
For each patient, observe for 

invasive devices (UC, PVC, CVC, 
ventilation)

Collect denominator data on all 
patients in hospital before 8 a.m.

Pass on data forms to 
local coordinator or data 

entry facilitator.

Collect ONE set of patient notes (medical, nursing, 
observation, drug, wound, pressure, stool charts, etc.)

If notes are unclear, 
ask for clarification of  

signs and 
symptoms only

from nursing/medical 
team

NO, 
mark on form*

Complete data collection for all patients. 
Once complete, thank ward manager and leave.

Record end time on forms

YES, fill in surveillance form*

If notes are 
unclear, ask for 

treatment 
indication from 

medical, pharmacy, 
or nursing teams.

HAI according to standard 
definitions?

On antimicrobials?
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8.4 Lihtprotokolli selgitused 

Kuna lihtprotokollis kogutakse andmeid kokkuvõtvalt osakonna tasandil, tuleb lisaandmeid 

koguda patsientide kohta, kes saavad antibiootikume ja /või kellel on aktiivne tervishoiuga 

seotud infektsioon. 

Haigla kood. Hetkleviuuringu riikliku kooordineerija poolt antud haigla 

identifitseerimiskood; kood on unikaalne uuringuvõrgustikus. 

Osakonna nimetus. Osakonna lühendatud nimetus: vajalik andmete ja TI/AB andmete 

seostamiseks; tuleb kasutada järjekindlalt kõikidel vormidel ja jääb samaks hetkleviuuringu 

erinevatel perioodidel/aastatel. 

Patsiendi loendur(counter) Number: anonüümne patsiendi number võimaldab uuringu 

läbiviijatel sisestada patseindi andmeid. Mitte patsiendi isikukood! Võib olla haigusloo 

number või haigla/uurija enda poolt antud number. Peab olema haiglasiseselt seostatav kindla 

patsiendiga.  

Vanus aastates. Patsiendi vanus aastates. 

Vanus kuudes. Patsiendi vanus kuudes, kui patsient on alla kahe aasta vanune. 

Sugu. Patsiendi sugu: M (mees), F (naine), või UNK (teadmata). 

Hospitaliseerimise kuupäev. Patsiendi käesoleva hospitaliseerimise kuupäev (pp/kk/aaaa). 

Raviarsti/patsiendi eriala. Patsiendi eest vastutava arsti eriala; võib erineda osakonna 

erialast, vaata eriala koodide nimekirja. Kui raviarsti eriala erineb patsiendi erialast, eelista 

patsiendi eriala. Pediaatrilistele patsientidele PED osakonnas, kasuta alaeriala (MEDGEN, 

MEDSUR jne) (vaata osakonna eriala). LTC on põhimõtteliselt osakonna eriala ja võib ainult 

erandkorras kasutada raviarsti/patsiendi erialana. 

Patsient saab antibiootikumi: jah/ei/teadmata. Patsient saab antibiootikumi või seenevastast 

ravi. Profülaktika: iga patsient, kes sai ühe või mitu doosi 24 tunni jooksul enne kell 8:00 

uuringupäeval. 

Patsiendil on aktiivne TI: jah/ei/teadmata. Vaata selgitusi standardprotokolli peatükis. 
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9. Lisa 1. Lisamaterjalid 

Koodiraamat 

- Koodiraamatus (Lisa 2.) on: 

- Erialade nimekiri (osakond, patsient/raviarst); 

- Antibiootikumide geneerilised nimetused ja ATC-5 koodid; 

- Antimikroobse ravi diagnooside nimekiri; 

- Tervishoiuga seotud infektsioonide juhtumidefinitsioonid; 

- Kateetriga seotud infektsioonide diagnooside algoritm; 

- Mikroorganismide koodid; 

- Antimikroobse resistentsuse markerite koodid; 

- Operatsioonide koodid (NHSN/mitte-NHSN näited). 

-  

Vormid 

Kõik vormid on eraldi allalaaditavas Power-Point failis. See on mõeldud väljatrükkimiseks ja 

/või vormide tõlkimiseks. 
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10. Lisa 2. Koodiraamat 

10.1 Erialade koodid 

Erialade koode kasutatakse järgnevate väljade täitmiseks: osakonna eriala, patsiendi 

profiil/raviarsti eriala, erihaigla (vorm H) 

Kategooriad  

(Osakonna eriala) 

Kood Nimetus 

Kirurgilised erialad (SUR) SURGEN Üldkirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURDIG Seedetrakti kirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURORTR Ortopeedia ja traumatoloogia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURORTO Ortopeedia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURTR Traumatoloogia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURCV Kardiovaskulaarkirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURCARD Kardiokirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURVASC Vaskulaarkirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURTHO Rindkerekirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURNEU Neurokirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURPED Lastekirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURTRANS Tranplantatsiooni kirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURONCO Onkokirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURENT LOR-kirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SUROPH Oftalmoloogia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURMAXFAC Näo-ja lõualuukirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURSTODEN Stomatoloogia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURBURN Põletus 

Kirurgilised erialad (SUR) SURURO Uroloogia 

Kirurgilised erialad (SUR) SURPLAS Plastiline ja rekonstr kirurgia 

Kirurgilised erialad (SUR) SUROTH Muu kirurgia 
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Kategooriad  

(Osakonna eriala) 

Kood Nimetus 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDGEN Üldsise 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDGAST Gastroenteroloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDHEP Hepatoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDENDO Endokrinoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDONCO Onkoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDHEMA Hematoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDBMT Luuüdi siirdamine (BMT) 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDHEMBMT Hematoloogia/BMT 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDCARD Kardioloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDDERM Dermatoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDNEPH Nefroloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDNEU Neuroloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDPNEU Pulmonoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDRHEU Reumatoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDID Infektsioonhaigused 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDTR Meditsiiniline traumatoloogia 

Sisemeditsiini erialad (MED) MEDOTH Muu sise 

Pediaatria (PED) PEDGEN Üldpediaatria, mitte 

spetsialiseeritud 

Neonatoloogia (NEO) PEDNEO Neonatoloogia (v.a. terved 

vastsündinud) 

Neonatoloogia (NEO) PEDBAB Terved vastsündinud 

(pediaatria) 

Neonatoloogia (NEO) ICUNEO Neonataal IRO 

Pediaatria (PED) ICUPED Pediaatriline IRO 
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Kategooriad  

(Osakonna eriala) 

Kood Nimetus 

Intensiivravi (ICU) ICUMED Meditsiiniline IRO 

Intensiivravi (ICU) ICUSUR Kirurgiline IRO 

Intensiivravi (ICU) ICUMIX Sega IRO 

Intensiivravi (ICU) ICUSPEC Spetsialiseerunud IRO 

Intensiivravi (ICU) ICUOTH Muu IRO 

Günekoloogia ja sünnitusabi 

(GO) 

GOOBS Sünnitusabi  

Günekoloogia ja sünnitusabi 

(GO) 

GOGYN Günekoloogia 

Günekoloogia ja sünnitusabi 

(GO) 

GOBAB Terved vastsündinud/ sünnitus 

(maternity) 

Geriaatria (GER) GER Geriaatria, eakate hooldus 

Psühhiaatria (PSY) PSY Psühhiaatria 

Taastusravi (RHB) RHB Taastusravi 

Pikaravi (LTC) LTC Pikaravi/hooldusravi 

MUUD (OTH) OTH Muud, mida polnud eelnevalt 

loetletud 

Mixed (MIX) MIX Kombineeritud erialad 
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10.2 AB ravi diagnooside nimekiri 

Diagnoos Seletus 

CNS KNS infektsioonid 

EYE Endoftalmiit 

ENT Kõrva, nina, kurgu, neelu või suu infektsioonid 

BRON Äge bronhiit või kr bronhiidi ägenemine 

PNEU Kopsupõletik 

CVS Kardiovaksulaarsed infektsioonid: endokardiit, veresooneprotees 

GI GI infektsioonid (nt salmonelloos, antibiootikumidega seotud 

diarröa) 

IA Intraabdominaalne sepsis sh hepatobiliaarne 

SST-SSI Tselluliit, haava, sügav pehmete kudede infektsioon, mitte 

osteomüeliit, seotud OPga 

BJ-O Septiline artriit sh proteesi, osteomüeliit 

CYS Sümptomaatiline alumiste kuseteede infektsioon (nt tüstiit) 

PYE Sümptomaatiline ülemiste kuseteede infektsioon (nt püelonefriit) 

ASB Asümptomaatiline bakteriuuria 

OBGY Günekoloogiline infektsioon, STLI naistel 

GUM Prostaiit jms, STLI meestel 

BAC Laboratoorselt kinnitatud baktereemia 

CSEP Kliiniline sepsis (vereringe infektsiooni kahtlus laboratoorse 

kinnituseta/ tulemusi ei ole veel, verekülvid võtmata või on 

kasvuta), va febriilne neutropeenia 

FN Febriilne neutropeenia või muu infektsioon 

immuunokomprimeeritutel (nt. HIV, kemoteraapia jne) ilma kindla 

infektsioonikoldeta 

SIRS Süsteemne põletikureaktsioon ilma kindla infektsioonikoldeta 

UND Teadmata põhjus, süsteemse põletikuta kolle 

NA Antimikroobse ravi teostamine mitte ravimise eesmärgil 

SST-O tselluliit, haava, pehmete kudede infektsiooni ilma osteomüeliidita, ei ole seost OPga 

BJ-SSI septiline artriit, osteomüeliit, seotud OPga (sh. proteesi inf) 

CF tsüstiline fibroos 
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10.3 AB ravi näidustused 

Ravi 

CI Keskkonnatekkese infektsiooni ravi 

LI Pikaravi/hooldushaiglas tekkinud infektsiooni ravi 

HI Hospitaalinfektsiooni ravi 

Profülaktika 

MP Meditsiiniline profülaktika 

SP1 Perioperatiivne profülaktika: 1 doos 

SP2 Perioperatiivne profülaktika: 1 päev 

SP3 Perioperatiivne profülaktika: >1 päev 

Muud 

O Muu põhjus 

UI Teadmata põhjus 

 

10.4 Antibiootikumide ATC koodid (2011) 

Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Amikacin J01GB06 

Amoxicillin J01CA04 

Amoxicillin and enzyme inhibitor J01CR02 

Amphotericin B (oral) A07AA07 

Amphotericin B (parenteral) J02AA01 

Ampicillin J01CA01 

Ampicillin and enzyme inhibitor J01CR01 

Ampicillin, combinations J01CA51 

Anidulafungin J02AX06 

Arbekacin J01GB12 

Aspoxicillin J01CA19 

Azanidazole P01AB04 

Azidocillin J01CE04 

Azithromycin J01FA10 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Azlocillin J01CA09 

Aztreonam J01DF01 

Bacampicillin J01CA06 

Bacitracin J01XX10 

Bekanamycin J01GB13 

Benzathine benzylpenicillin J01CE08 

Benzathine phenoxymethylpenicillin J01CE10 

Benzylpenicillin J01CE01 

Biapenem J01DH05 

Brodimoprim J01EA02 

Carbenicillin J01CA03 

Carindacillin J01CA05 

Carumonam J01DF02 

Caspofungin J02AX04 

Cefacetrile J01DB10 

Cefaclor J01DC04 

Cefadroxil J01DB05 

Cefalexin J01DB01 

Cefaloridine J01DB02 

Cefalotin J01DB03 

Cefamandole J01DC03 

Cefapirin J01DB08 

Cefatrizine J01DB07 

Cefazedone J01DB06 

Cefazolin J01DB04 

Cefbuperazone J01DC13 

Cefcapene J01DD17 

Cefdinir J01DD15 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Cefditoren J01DD16 

Cefepime J01DE01 

Cefetamet J01DD10 

Cefixime J01DD08 

Cefmenoxime J01DD05 

Cefmetazole J01DC09 

Cefminox J01DC12 

Cefodizime J01DD09 

Cefonicide J01DC06 

Cefoperazone J01DD12 

Cefoperazone, combinations J01DD62 

Ceforanide J01DC11 

Cefotaxime J01DD01 

Cefotetan J01DC05 

Cefotiam J01DC07 

Cefoxitin J01DC01 

Cefozopran J01DE03 

Cefpiramide J01DD11 

Cefpirome J01DE02 

Cefpodoxime J01DD13 

Cefprozil J01DC10 

Cefradine J01DB09 

Cefroxadine J01DB11 

Cefsulodin J01DD03 

Ceftaroline fosamil  J01DI02 

Ceftazidime J01DD02 

Ceftezole J01DB12 

Ceftibuten J01DD14 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Ceftizoxime J01DD07 

Ceftobiprole medocaril J01DI01 

Ceftriaxone J01DD04 

Ceftriaxone, combinations J01DD54 

Cefuroxime J01DC02 

Cefuroxime, combinations with other antibacterials J01RA03 

Chloramphenicol J01BA01 

Chlortetracycline J01AA03 

Cinoxacin J01MB06 

Ciprofloxacin J01MA02 

Clarithromycin J01FA09 

Clindamycin J01FF01 

Clofoctol J01XX03 

Clometocillin J01CE07 

Clomocycline J01AA11 

Cloxacillin J01CF02 

Colistin (injection, infusion) J01XB01 

Colistin (oral) A07AA10 

Combinations of beta-lactamase sensitive penicillins  J01CE30 

Combinations of intermediate-acting sulphonamides J01EC20 

Combinations of long-acting sulphonamides J01ED20 

Combinations of penicillins J01CR50 

Combinations of penicillins with extended spectrum J01CA20 

Combinations of short-acting sulphonamides J01EB20 

Combinations of tetracyclines J01AA20 

Dalbavancin J01XA04 

Daptomycin J01XX09 

Demeclocycline J01AA01 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Dibekacin J01GB09 

Dicloxacillin J01CF01 

Dirithromycin J01FA13 

Doripenem J01DH04 

Doxycycline J01AA02 

Enoxacin J01MA04 

Epicillin J01CA07 

Ertapenem J01DH03 

Erythromycin J01FA01 

Ethambutol  J04AK02 

Fidaxomicin A07AA12 

Fleroxacin J01MA08 

Flomoxef J01DC14 

Flucloxacillin J01CF05 

Fluconazole J02AC01 

Flucytosine J02AX01 

Flumequine J01MB07 

Flurithromycin J01FA14 

Fosfomycin J01XX01 

Fusidic acid J01XC01 

Garenoxacin J01MA19 

Gatifloxacin J01MA16 

Gemifloxacin J01MA15 

Gentamicin J01GB03 

Grepafloxacin J01MA11 

Griseofulvin D01BA01 

Hachimycin J02AA02 

Hetacillin J01CA18 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Idaprim J01EA03 

Imipenem and enzyme inhibitor J01DH51 

Isepamicin J01GB11 

Isoniazid J04AC01 

Itraconazole J02AC02 

Josamycin J01FA07 

Kanamycin A07AA08 

Kanamycin J01GB04 

Ketoconazole J02AB02 

Latamoxef J01DD06 

Levofloxacin J01MA12 

Lincomycin J01FF02 

Linezolid J01XX08 

Lomefloxacin J01MA07 

Loracarbef J01DC08 

Lymecycline J01AA04 

Mandelic acid J01XX06 

Mecillinam J01CA11 

Meropenem J01DH02 

Metacycline J01AA05 

Metampicillin J01CA14 

Methenamine J01XX05 

Meticillin J01CF03 

Metronidazole (oral, rectal) P01AB01 

Metronidazole (parenteral) J01XD01 

Mezlocillin J01CA10 

Micafungin J02AX05 

Miconazole J02AB01 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Midecamycin J01FA03 

Minocycline J01AA08 

Miocamycin J01FA11 

Moxifloxacin J01MA14 

Nafcillin J01CF06 

Nalidixic acid J01MB02 

Natamycin A07AA03 

Neomycin (injection, infusion) J01GB05 

Neomycin (oral) A07AA01 

Neomycin, combinations (oral) A07AA51 

Netilmicin J01GB07 

Nifurtoinol J01XE02 

Nimorazole P01AB06 

Nitrofurantoin J01XE01 

Nitroxoline J01XX07 

Norfloxacin J01MA06 

Nystatin A07AA02 

Ofloxacin J01MA01 

Oleandomycin J01FA05 

Oritavancin J01XA05 

Ornidazole (oral) P01AB03 

Ornidazole (parenteral) J01XD03 

Oxacillin J01CF04 

Oxolinic acid J01MB05 

Oxytetracycline J01AA06 

Oxytetracycline, combinations J01AA56 

Panipenem and betamipron J01DH55 

Paromomycin A07AA06 



 

51 
 

Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Pazufloxacin J01MA18 

Pefloxacin J01MA03 

Penamecillin J01CE06 

Penicillins, combinations with other antibacterials J01RA01 

Penimepicycline J01AA10 

Pheneticillin J01CE05 

Phenoxymethylpenicillin J01CE02 

Pipemidic acid J01MB04 

Piperacillin J01CA12 

Piperacillin and enzyme inhibitor J01CR05 

Piromidic acid J01MB03 

Pivampicillin J01CA02 

Pivmecillinam J01CA08 

Polymyxin B A07AA05 

Polymyxin B J01XB02 

Posaconazole J02AC04 

Pristinamycin J01FG01 

Procaine benzylpenicillin J01CE09 

Propenidazole P01AB05 

Propicillin J01CE03 

Prulifloxacin J01MA17 

Pyrazinamide J04AK01 

Quinupristin/dalfopristin J01FG02 

Ribostamycin J01GB10 

Rifabutin J04AB04 

Rifampicin J04AB02 

Rifaximin A07AA11 

Rokitamycin J01FA12 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Rolitetracycline J01AA09 

Rosoxacin J01MB01 

Roxithromycin J01FA06 

Rufloxacin J01MA10 

Secnidazole P01AB07 

Sisomicin J01GB08 

Sitafloxacin J01MA21 

Sparfloxacin J01MA09 

Spectinomycin J01XX04 

Spiramycin J01FA02 

Spiramycin, combinations with other antibacterials J01RA04 

Streptoduocin J01GA02 

Streptomycin (oral) A07AA04 

Streptomycin (parenteral) J01GA01 

Streptomycin, combinations A07AA54 

Sulbactam J01CG01 

Sulbenicillin J01CA16 

Sulfadiazine J01EC02 

Sulfadiazine and tetroxoprim J01EE06 

Sulfadiazine and trimethoprim J01EE02 

Sulfadimethoxine J01ED01 

Sulfadimidine J01EB03 

Sulfadimidine and trimethoprim J01EE05 

Sulfafurazole J01EB05 

Sulfaisodimidine J01EB01 

Sulfalene J01ED02 

Sulfamazone J01ED09 

Sulfamerazine J01ED07 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Sulfamerazine and trimethoprim J01EE07 

Sulfamethizole J01EB02 

Sulfamethoxazole J01EC01 

Sulfamethoxazole and trimethoprim J01EE01 

Sulfamethoxypyridazine J01ED05 

Sulfametomidine J01ED03 

Sulfametoxydiazine J01ED04 

Sulfametrole and trimethoprim J01EE03 

Sulfamoxole J01EC03 

Sulfamoxole and trimethoprim J01EE04 

Sulfanilamide J01EB06 

Sulfaperin J01ED06 

Sulfaphenazole J01ED08 

Sulfapyridine J01EB04 

Sulfathiazole J01EB07 

Sulfathiourea J01EB08 

Sulfonamides, combinations with other antibacterials (excl. trimethoprim) J01RA02 

Sultamicillin J01CR04 

Talampicillin J01CA15 

Tazobactam J01CG02 

Teicoplanin J01XA02 

Telavancin J01XA03 

Telithromycin J01FA15 

Temafloxacin J01MA05 

Temocillin J01CA17 

Terbinafine D01BA02 

Tetracycline J01AA07 

Thiamphenicol J01BA02 
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Antimicrobial agent: generic name ATC5 

Thiamphenicol, combinations J01BA52 

Ticarcillin J01CA13 

Ticarcillin and enzyme inhibitor J01CR03 

Tigecycline J01AA12 

Tinidazole (oral, rectal) P01AB02 

Tinidazole (parenteral) J01XD02 

Tobramycin J01GB01 

Trimethoprim J01EA01 

Troleandomycin J01FA08 

Trovafloxacin J01MA13 

Vancomycin (oral) A07AA09 

Vancomycin (parenteral) J01XA01 

Voriconazole J02AC03 

Xibornol J01XX02 

10.5 Tervishoiuga seotud infektsioonid: koodid 

10.5.1 TI koodide nimekiri tabelina 

 

TI kood TI nimetus 

SSI-S Operatsioonipiirkonna infektsioon, pindmine lõikehaava infektsioon  

SSI-D OPI, sügav lõikehaava infektsioon  

SSI-O OPI, operatsioonipiirkonna elundi/õõne infektsioon 

PN1 Pneumoonia, kliinik + positiivne kvanitatiivne külv minimaalselt kontamineerunud 

alumiste hingamisteede materjalist 

PN2 Pneumoonia, kliinik + positiivne kvantitatiivne külv tõenäoliselt kontamineerunud 

alumiste hingamisteede materjalist 

PN3 Pneumoonia, kliinik + diagnoos alternatiivsete mikrobioloogiliste meetoditega  

PN4 Pneumoonia, kliinik + positiivne röga külv või mittekvantitatiivne külv alumistest 

hingamisteede materjalist 

PN5 Pneumoonia – pneumoonia kliinilised nähud ilma positiivse mikrobioloogilise tõestuseta 
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TI kood TI nimetus 

UTI-A Sümptomaatiline kuseteede infektsioon, mikrobioloogiliselt tõestatud 

UTI-B Sümptomaatiline kuseteede infektsioon, mikrobioloogiliselt mitte tõestatud 

BSI Vereringeinfektsioon (laboratoorselt tõestatud), erinev kui CRI3  

CRI1-CVC Lokaalne TVK-ga seotud infektsioon (positiivse mikrobioloogilise külvita) 

CRI2-CVC Generaliseerunud TVK-ga seotud infektsioon (positiivse mikrobioloogilise külvita) 

CRI3-CVC Mikrobioloogiliselt tõestatud TVK-ga seotud infektsioon 

CRI1-PVC Lokaalne PVK-ga seotud infektsioon (positiivse mikrobioloogilise külvita) 

CRI2-PVC Generaliseerunud PVK-ga seotud infektsioon (positiivse mikrobioloogilise külvita) 

CRI3-PVC Mikrobioloogiliselt tõestatud PVK-ga seotud infektsioon 

BJ-BONE Osteomüeliit 

BJ-JNT Liiges- või bursainfektsioon 

BJ-DISC Lülikehade vaheruumi infektsioon 

CNS-IC Intrakraniaalsed infektsioonid 

CNS-MEN Meningiit või ventrikuliit 

CNS-SA Spinaalabstsess ilma meningiidita 

CVS-VASC Arterite või veenide infektsioonid 

CVS-ENDO Endokardiit 

CVS-CARD Müokardiit või perikardiit 

CVS-MED Mediastiniit 

EENT-

CONJ 

Konjunktiviit 

EENT-EYE Silmainfektsioonid (väljaarvatud konjunktiviit) 

EENT-EAR Kõrvainfektsioonid, mastoidiit 

EENT-

ORAL 

Suuõõne infektsioonid (suu, keel või igemed) 

EENT-

SINU 

Sinusiit 

EENT-UR Ülemiste hingamisteede infektsioonid, farüngiit, larüngiit, epiglotiit 

LRI-BRON Bronhiit, trahheobronhiit, bronhioliit, trahheiit, ilma pneumoonia tunnusteta 

LRI-LUNG Teised alumiste hingamisteede infektsioonid 

GI-CDI Clostridium difficile infektsioon (CDI) 

GI-GE Gastroenteriit (väljaarvatud CDI) 
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TI kood TI nimetus 

GI-GIT Mao-sooletrakti muud infektsioonid (söögitoru, magu, peen- ja jämesool, pärasool) 

väljaarvatud gastroenteriit, CDI ja apenditsiit 

GI-HEP Hepatiit 

GI-IAB Intraabdominaalsed infektsioonid, mujal klassifitseerimata 

REPR-

EMET 

Endometriit 

REPR-EPIS Episiotoomiahaava infektsioon 

REPR-

VCUF 

Tuppe ümbritsevate kudede infektsioonid 

REPR-

OREP 

Nais- ja meessuguelundite muud infektsioonid 

SST-SKIN Nahainfektsioonid 

SST-ST Pehmete kudede infektsioonid (nekrotiseeriv fastsiit, infektsioosne gangreen, 

nekrotiseeriv tselluliit, infektsioosne müosiit, lümfadeniit või lümfangiit) 

SST-DECU Lamatishaavandite infektsioonid, haarates nii pindmisi kui süvainfektsioone 

SST-BURN Põletushaavade infektsioonid 

SST-BRST Rinnanäärme abstsess või mastiit 

SYS-DI Dissemineerunud infektsioonid 

SYS-CSEP Kliiniline sepsis, täiskasvanutel ja lastel 

NEO-CSEP Kliiniline sepsis vastsündinutel 

NEO-LCBI Laboratoorselt kinnitunud vereringeinfektsioon vastsündinutel, mitte KNS 

NEO-CNSB Laboratoorselt kinnitunud vereringe infektsioon vastsündinutel koagulaas-negatiivsete 

safülokokkidega 

NEO-PNEU Pneumoonia vastsündinutel 

NEO-NEC Nektotiseeriv enterokoliiit 
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10.5.2 Aktiivse TI definitsioon 

 

TI algus*   Juhu definitsioon 

3. päevast alates  

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Vastab TI juhu definitsioonile uuringu päeval 

või 

1.päev (saabumise päev) või 2.päev: 

SSI/OPI kriteeriumid täidetud (st. 

kirurgiline tegevus 30 p/ 3 k. enne ) 

või  

 

või 

1.päev või  2.päev ja patsent välja kirjutatud 

teisest aktiivravihaiglast 48 h tagasi 

või 

1.päev või 2.päev  ja patsient on välja 

kirjutatud 28 päeva jooksul aktiivravi 

haiglast, kui diagnoos on CDI (Clostridium 

difficile infektsioon) 

Patsient saab AB ravi ja TI juhu definitsioon 

on täidetud 1. ravipäeva ja uuringu päeva 

vahel 

 

või 

1.päev või 2. päev ja patsiendile on asetatud  

asjakohane vahend saabumise päeval 

 

*TI algus - Kui on dokumenteeritud algus, märgi see kuupäev (pp/kk/aaaa).  

Jääb täitmata, kui sümptomid on olemas juba hospitaliseerimise päeval.  

Esimeste sümptomite kuupäev (kui ei ole teada, märgi ravi esimene päev algusuupäevaks või 

kuupäev, kui võeti esimene külv/tehti täpsustav uuring).  

Kui pole ravi ega külvi, pane hinnanguline alguskuupäev.  
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10.6 Vereringeinfektsiooni (VRI või BSI) päritolu (lähtekolde) koodid 

Kateetriga seotud  

C-CVC Tsentraalne veresoonesisene kateeter (TVK), kliiniline seos (nt. 

sümptoomid lahenevad 48h jooksul peale kateetri eemaldamist)  

C-PVC Perifeerne veresoonesisene kateeter (PVK), kliiniline seos (nt. 

sümptoomid lahenevad 48h jooksul peale kateetri eemaldamist) 

* CRI3-CVC Tsentraalne veresoonesisene kateeter, 

mikrobioloogiliselt tõestatud  

* CRI3-PVC Perifeerne veresoonesisene kateeter, mikrobioloogiliselt 

tõestatud 

Muu lähtekoldega seotud 

S-PUL Kopsuinfektsioon 

S-UTI Kuseteede infektsioon 

S-SSI Kirurgiline haavainfektsioon 

S-DIG Seedetrakti infektsioon 

S-SST Pehmete kudede infektsioon 

S-OTH Muu infektsioon (nt meningiit, osteomüeliit jne) 

VRI teadmata lähtekoldega 

UO Mitte ükski eelnevatest, VRI kinnitatud, kuid teadmata lähtekoldega 
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10.7 Tervishoiuga seotud infektsioonide juhtumidefinitsioonid 

SSI: operatsioonipiirkonna infektsioon (OPI) 

 

SSI-S: Pindmine operatsiooni piirkonna infektsioon  

Infektsioon on tekkinud 30 päeva jooksul peale operatsiooni 

ja 

haarab ainult OP piirkonna nahka ja nahaalust kude 

ja  

vähemalt üks järgnevatest: 

mädaeritis OP haava pindmisest osast (laboratoorse kinnitusega või laboratoorse kinnituseta) 

haava pindmisest osast aseptiliselt võetud materjalist isoleeritud mikroorganism 

vähemalt üks järgnevatest infektsioonitunnustest: valu või hellus, lokaalne turse, punetus või 

lokaalse temperatuuri tõus ja pindmine haavaosa on teadlikult kirurgi poolt avatud, 

väljaarvatud juhul, kui  haavakülv on negatiivne  

kirurgi poolt diagnoositud pindmine kirurgilise haava infektsioon 

 

SSI-D: Süva operatsiooni piirkonna infektsioon  

Infektsioon on tekkinud 30 päeva jooksul ning proteesi paigaldamisel organismi kuni 90 

päeva jooksul peale operatsiooni 

ja 

infektsioon on seotud operatsiooniga 

ja 

haarab OP haava sügavad pehmed koed (fastsiad ja lihaskihid) 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

mädaeritis OP haava sügavatest kihtidest, kuid mitte operatsiooni piirkonna elundist/õõnest  

OP haava spontaanne dehhistsens või teadlik avamine kirurgi poolt kuna patsiendil on 

vähemalt üks järgnevatest tunnustest: palavik üle 38°C või lokaalne valu või hellus, 

väljaarvatud juhul, kui haavakülv on negatiivne 

otsesel vaatlusel kordusoperatsiooni käigus või histopatoloogilisel või radioloogilisel 

uurimisel leitud OP haava sügavaid kihte haarav abstsess või muu infektsioonitunnus  

kirurgi poolt diagnoositud OP haava sügav pehmete kudede infektsioon 
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SSI-O: Operatsioonipiirkonna elundi/õõne infektsioon  

Infektsioon on tekkinud 30 päeva jooksul ning proteesi paigaldamisel organismi kuni 

90päeva jooksul peale operatsiooni 

ja 

infektsioon on seotud operatsiooniga 

ja 

haarab organismi mistahes elundi/õõne, mis sai avatud või manipuleeritud operatsiooni ajal, 

väljaarvatud nahk, nahaaluskude, fastsia ja lihaskihid 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

mädaeritis dreenist, mis on asetatud läbi eraldi lõike elundisse/õõnde  

operatsioonipiirkonna elundist/õõnest aseptiliselt võetud materjalist isoleeritud 

mikroorganism 

otsesel vaatlusel kordusoperatsiooni käigus või histopatoloogilisel või radioloogilisel 

uurimisel leitud operatsioonipiirkonna elundit/õõnt haarav abstsess või muu 

infektsioonitunnus  

kirurgi poolt diagnoositud operatsioonipiirkonna elundi/õõne infektsioon 

 

PN: PNEUMOONIA 

 

PN: Pneumoonia  

2 või enam järjestikusel rindkere rö-ülesvõttel või KT-uuringul pildiliselt pneumoonia kahtlus 

kui patsiendil on kaasuvana kopsu- või südamehaigus. Kaasuva haiguseta patsientide korral 

piisab ühest rindkere rö-ülesvõttest või KT-uuringust. 

ja 

vähemalt 1 järgnevatest sümptomitest: 

palavik >38°C muu põhjuseta, 

leukopeenia (<4000 Lk/mm³) või leukotsütoos (≥ 12000 Lk/mm³) 

ja vähemalt 1 järgnevatest (või vähemalt 2 järgnevatest PN4 ja PN5 korral) 

mädase röga teke või röga iseloomu muutus (värvus, lõhn, hulk, konsistents) 

köha või düspnoe või tahhüpnoe 

auskultatsioonileid 

halvenenud gaasivahetus (nt O₂ desaturatsioon või suurenenud hapnikuvajadus või 

suurenenud ventilatsiooni vajadus) 



 

61 
 

ja  

vastavalt kasutatud diagnostika meetodile 

a - Bakterioloogilised uurimismeetodid: 

• PN1: alumistest hingamisteedest võetud kvantitatiivne külv (minimaalselt saastunud) 

   

bronhoalveolaarlavaažil (BAL)  ≥10⁴ PMÜ/ml  

või intratsellulaarne bakter ≥ 5% BAL-ga saadud materjali rakkudes  

kaitstud harjaga  (PB Wimberly), ≥ 10³ PMÜ/ml 

distaalne kaitstud aspiraat (DPA), ≥ 10³ PMÜ/ml 

 

• PN2: alumistest hingamisteedest võetud kvantitatiivne külv (võimalik saastumine) 

   

kvanitatiivne külv alumistest hingamisteedest (trahhea aspiraat),  

≥ 10⁶ PMÜ/ml 

b - PN3: Muud mikrobioloogilised meetodid       

   

• positiivne verekülv, mis ei ole seotud muu infektsioonikoldega 

• positiivne külv pleuravedelikust 

• positiivne külv pleuraalse või kopsuabstsessist punkteerimisel 

• histoloogiline tõend pneumoonia esinemise kohta 

• positiivne leid viirustele või bakteritele (Legionella, Aspergillus, mükobakterid, 

mükoplasma, Pneumocystis carinii) 

o positiivne viiruse antigeeni või antikehade leid respiratoorsetest sekreetidest 

(immuunmeetodid, PCR jm) 

o positiivne külv bronhisekreetidest või kudedest 

o positiivne seroloogia (gripiviirused, Legionella, Chlamydia) 

o Legionella antigeeni leid uriinist 

c - Muud  

PN4: positiivne rögakülv või mittekvantitatiivne külv alumistest hingamisteedest  

  

PN5: ilma positiivse mikrobioloogilise kinnituseta    

Märkused: 
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• Üks röntgenülesvõte või CT uuring selle pneumoonia episoodi jaoks kaasuva südame 

või kopsuhigusega patsiendil on piisav, kui on võimalik võrdlus mõne varasema 

radioloogilise uuringuga 

Intubatsiooniga/trahheostomeerimisega seotud pneumoonia (IAP)  

Pneumoonia defineeritakse intubatsiooniga/trahheostomeerimisega seotuks kui patsient oli (ka 

vahelduv kasutus) mehhaanilisel ventilatsioonil 48h jooksul enne infektsiooni teket. 

UTI: KUSETEEDE INFEKTSIOON  

 

UTI-A: Mikrobioloogiliselt tõestatud sümptomaatiline UTI     

  

• patsiendil on vähemalt 1 järgnevatest sümptomitest ilma muu teadaoleva põhjuseta:  

o palavik (>38°C),  

o pakitsustunne,  

o sagenenud urineerimine,  

o düsuuria või 

o valu kusepõie piirkonnas 

ja 

• positiivne uriinikülv – maksimaalselt 2 liiki mikroorganisme ≥ 105PMÜ/ml 

 

UTI-B: Mikrobioloogiliselt mitte tõestatud UTI       

  

• Patsiendil on vähemalt 2 järgnevatest sümptomitest ilma muu teadaoleva põhjuseta:  

o palavik (>38°C),  

o pakitsustunne,  

o sagenenud urineerimine,  

o düsuuria või  

o valu kusepõie piirkonnas 

ja 

• vähemalt 1 järgnevatest: 

o uriini ribatestis leukotsüütesteraas ja/või nitraat positiivne 

o püuuria (tsentrifuugimata uriinis ≥ 10 Lk/ml või ≥ 3 Lk/hpf (high-power field)) 

o tekitajad leiduvad tsentrifuugimata uriinis Gram-i järgi värvimisel 
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o 2 või enam uriiniproovi sisaldavad ≥ 102 PMÜ/ml ühte ja sama 

uropatogeeni (s.t Gram-negatiivne bakter või S. saprophyticus) 

o uriinikülvis ≤ 105 PMÜ/ml üks uropatogeen (s.t Gram-negatiivne bakter 

või S. saprophyticus) patsiendil, kellel ravitakse kuseteede infektsiooni 

efektiivse antibiootikumiga 

o raviarst on kuseteede infektsiooni diagnoosinud 

o raviarst on kuseteede infektsiooni ravimid alustanud 

 

UTI-C: Asümptomaatiline bakteriuuria * EI REGISTREERITA    

       

Patsiendil ei ole palavikku, pakitsustunnet, sagenenud urineerimist, düsuuriat, või valu 

kusepõie piirkonnas ning  

Patsiendil on olnud kusepõiekateeter viimase 7 päeva jooksul enne uriinikülvi võtmist  

ja  

positiivne uriinikülv, milles ≥105 mo/ml mitte üle kahe mikroobiliigi 

või 

Patsiendil ei ole olnud kusepõiekateetrit viimase 7 päeva jooksul enne esimest positiivset 

uriinikülvi 

ja 

patsiendil on isoleeritud vähemalt kahest uriinikülvist sama mikroorganism kontsentratsioonis 

≥105 mo/ml ja mitte üle kahe mikroorganismi liigi 

Märkus: sekundaarne vereringeinfektsioon, mille lähtekohaks on asümptomaatiline 

bakteriuuria registreeritakse kui BSI S-UTI. 

BSI: VERERINGEINFEKTSIOON 

 

BSI: Vereringeinfektsioon   

 

• 1 positiivne verekülv arvestatava patogeense tekitajaga 

või 

• patsiendil on vähemalt 1 järgnevatest sümptomitest:  

o palavik (>38°C),  

o vappekülm 

o hüpotensioon  

ja 
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2 verekülvist on isoleeritud nahapinda koloniseeriv tekitaja* (≥ 2 korral erineval ajal 

48t jooksul võetud verekülvist) 

*nahapinda koloniseerivad tekitajad = koagulaas-negatiivne stafülokokk (sh S. epidermidis), 

Micrococcus sp., Propionibacterium acnes, Bacillus sp., Corynebacterium sp. 

 

Vereringeinfektsiooni lähtekoht: 

• Kateetriga seotud 

sama tekitaja on isoleeritud kateetrilt või sümptoomid kaovad 48h jooksul pärast kateetri 

eemaldamist [C-PVC: perifeerne veresoonesisene kateeter, C-CVC: tsentraalne 

veresoonesisene kateeter (NB! registreeri C-CVC või C-PVC BSI kui  CRI3-CVC või CRI3-

PVC, kui mikrobioloogiliselt kinnitatud. Vt CRI3 definitsiooni)]. 

 

• Sekundaarne 

o seotud muu infektsiooniga: sama mikroorganism on isoleeritud muust 

infektsiooni koldest või on tugev kliiniline tõendus selle kohta, et 

vereringeinfektsioon on tekkind sekundaarsena muust infektsioonikoldest, 

invasiivse protseduuri  või võõrkeha tõttu. 

� S-PUL: kopsud  

� S-UTI: kuseteed  

� S-DIG: seedetrakt  

� S-SSI: kirurgiline haavainfektsioon  

� S-SST: nahk ja pehmed koed  

� S-OTH: muud (nt meningiit, osteomüeliit) 

 

• UO: Teadmata lähtekolle  

o mitte ükski eelnevatest, vereringeinfektsioon teadmata põhjusega 

 

• UNK: Teadmata:  

o informatsioon lähtekolde kohta puudub  

 

Märkus:  

• primaarsed vereringeinfektsioonid hõlmavad nii kateetriga seotud kui ka teadmata 

põhjusega vereringeinfektsioone 
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CRI: KATEETRIGA SEOTUD INFEKTSIOON 

 

CRI1-CVC: Lokaalne tsentraalse veresoonesisese kateetriga seotud infektsioon (ilma 

positiivse verekülvita) 

• kateetri kvantitatiivses külvis ≥ 103 PMÜ/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 

PMÜ (2) 

ja  

• mäda/põletik kateetri sisestuskohas 

 

CRI1-PVC: Lokaalne perifeerse veresoonesisese kateetriga seotud infektsioon (ilma 

positiivse verekülvita) 

• kateetrii kvantitatiivses külvis ≥ 103 PMÜ/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 

PMÜ (2) 

ja  

• mäda/põletik kateetri sisestuskohas 

 

CRI2-CVC: Süsteemne tsentraalse veresoonesisese  kateetriga seotud infektsioon (ilma 

positiivse verekülvita) 

• kateetri kvantitatiivses külvis ≥ 103 PMÜ/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 

PMÜ (2) 

ja 

• sümptoomid kaovad 48h jooksul pärast kateetri eemaldamist 

 

CRI2-PVC: Süsteemne perifeerse veresoonesisese kateetriga seotud infektsioon (ilma 

positiivse verekülvita) 

• kateetri kvantitatiivses külvis ≥ 103 PMÜ/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 

PMÜ (2) 

ja 

• sümptoomid kaovad 48h jooksul pärast kateetri eemaldamist 

 

CRI3-CVC: Mikrobioloogiliselt tõestatud tsentraalse veresoonesisese kateetriga seotud 

vereringeinfektsioon 

• vereringeinfektsioon esinemine 48h enne või pärast kateetri eemaldamist 
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ja positiivne külv sama tekitajaga: 

• kateetri kvantitatiivses külvis ≥ 103 PMÜ/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 

PMÜ (2)  

• quantitative blood culture ratio CVC blood sample/peripheral blood sample> 5 (3) 

• differential delay of positivity of blood cultures (4): CVC blood sample culture positive 2 

hours or more before peripheral blood culture (blood samples drawn at the same time) 

• sama tekita väljakülv kateetri sisestuskoha mädast 

 

CRI3-PVC: Mikrobioloogiliselt tõestatud perifeerse veresoonesisese kateetriga seotud 

vereringeinfektsioon 

• vereringeinfektsioon esinemine 48h enne või pärast kateetri eemaldamist 

ja positiivne külv sama tekitajaga: 

• kateetri kvantitatiivses külvis ≥ 103 CFU/ml (1) või poolkvantitatiivses külvis > 15 CFU 

(2) 

• sama tekita väljakülv kateetri sisestuskoha mädast 

 

Märkus:  

CVC=tsentraalne veresoonesisene kateeter, PVC=perifeerne veresoonesisene kateeter 

tsentraalse veresoonesisese kateetri kolonisatsiooni ei registreerita 

CRI3 on samuti ka vereringeinfektsioon, mille lähtekohaks on C-CVC või C-PVC; seega kui 

CRI3 on registreeritud, siis vereringeinfektsiooni (BSI) lisaks ei registreerita. 

 

Allikad: 

(1) Brun-Buisson C, Abrouk F, Legrand P, Huet Y, Larabi S, Rapin M. Diagnosis of central 

venous catheter-related sepsis. Critical level of quantitative tip cultures. Arch Intern Med 

1987; 147(5):873-877. 

(2) Maki DG, Weise C, Sarafin H. A semiquantitative culture method for identifying 

intravenous-catheter-related infection. N Engl J Med 1977; 296:1305-1309. 

(3) Blot F, Nitenberg G, Brun-Buisson C. New tools in diagnosing catheter-related infections. 

Support Care Cancer 2000; 8(4):287-292. 

(4) Quilici N, Audibert G, Conroy MC, Bollaert PE, Guillemin F, Welfringer P et al. 

Differential quantitative blood cultures in the diagnosis of catheter-related sepsis in intensive 

care units. Clin Infect Dis 1997; 25(5):1066-1070. 
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BJ: LUU- JA LIIGESINFEKTSIOONID  

 

BJ-BONE: Osteomüeliit  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Positiivne mikrobioloogiline väljakülv luukoest. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud osteomüeliidi tunnused.  

3. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva  

põhjuseta: palavik üle 38°C, lokaalne turse, valulikkus, lokaalse temperatuuri tõus või  

eritis osteomüeliidi kolde kohal 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. positiivne verekülv 

b. positiivne antigeen-test verest (nt. H.influenzae, S.pneumoniae) 

c. infektsiooni tunnused radiograafilisel uuringul (patoloogiline röntgenograafia, 

kompuutertomograafia, magnetresonants vms uuringu leid). 

 

Märkus 

Registreeri mediastiniit, mis järgneb kardiokirurgilisele operatsioonile ja on seotud 

osteomüeliidiga kui operatsioonipiirkonna elundi/õõne infektsioon (SSI-O) 

 

BJ-JNT: Liiges- või bursainfektsioon  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Liigesvedelikust või sünoviaalbiopsia materjalist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud liiges- või bursainfektsiooni  

tunnused.  

3. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: liigese valu, turse, valulikkus, lokaalse temperatuuri tõus, vedeliku 

kogunemise tunnused või liigutuste piiratus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. liigesvedelikust valmistatud Grami järgi värvitud preparaadis 

mikroorganismide  ja leukotsüütide leid 
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b. positiivne antigeen-test verest, uriinist või liigesvedelikust 

c. liigesvedeliku rakuline ja keemiline koostis kinnitab infektsiooni olemasolu 

ja ei ole  seletatav  haigel esineva reumaatilise kahjustusega 

d. infektsiooni tunnused radiograafilisel uuringul (patoloogiline 

röntgenograafia, kompuutertomograafia, magnetresonants vms uuringu 

leid). 

 

BJ-DISC: Lülikehade vaheruumi infektsioon 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Operatsioonil või nõelaspiratsioonil saadud lülikehade vaheruumi materjalist on 

isoleeritud mikroorganism. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud lülikehade vaheruumi 

infektsioonitunnused.  

3. Patsiendil on palavik üle 38°C ilma muu teadaoleva põhjuseta või lülikehade 

vaheruumist lähtuv valu 

ja 

infektsiooni tunnused radiograafilisel uuringul (patoloogiline röntgenograafia, 

kompuutertomograafia, magnetresonants vms uuringu leid). 

4. Patsiendil on palavik üle 38°C ilma muu teadaoleva põhjuseta ja lülikehade 

vaheruumist lähtuv valu 

ja 

positiivne antigeen-test verest või uriinist (nt H.influenzae, S.pneumoniae, 

N.meningitidis või Streptococcus B-grupp). 

 

CNS: KESKNÄRVISÜSTEEMI INFEKTSIOONID  

 

CNS-IC: Intrakraniaalsed infektsioonid (ajuabstsess, subduraalne või epiduraalne 

infektsioon, entsefaliit) 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Peaajukoest või -lestmetelt on isoleeritud mikroorganism. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud abstsessi või intrakraniaalse 

infektsiooni tunnused. 
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3. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu  teadaoleva 

põhjuseta: peavalu, pearinglus, palavik üle 38°C, neuroloogiline koldeleid, 

teadvusseisundi muutused või segasus 

ja 

raviarsti poolt määratud antibakteriaalne ravi juhul, kui diagnoos on elupuhune 

ja 

vähemalt üks järgnevatest tunnusest: 

a. peaajukoest või -abstsessist operatsioonil või lahangul võetud biopsia- 

või nõelaspiratsiooni materjalist on mikroskoopilisel uuringul leitud 

mikroorganism 

b. positiivne antigeen-test verest või uriinist 

c. infektsiooni tunnused radiograafilisel uuringul (patoloogiline ultraheli-, 

kompuutertomograafia, magnetresonants, arteriograafia vms uuringu 

leid) 

d. patogeeni vastaste antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) või 

4-kordne antikehade tõus (IgG) paarisseerumites. 

 

Märkus 

Meningiidi ja peaajuabstsessi koosesinemisel registreerida juhtum kui intrakraniaalne 

infektsioon IC.  

 

CNS-MEN: Meningiit või ventrikuliit 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Positiivne liikvorikülv. 

2. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, peavalu, kuklakangestus, meningeaalärritusnähud, kraniaalnärvide 

kahjustustunnused või ärrituvus 

ja 

raviarsti poolt määratud antibakteriaalne ravi juhul, kui diagnoos on elupuhune 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. leukotsüütide arvu, valgusisalduse tõus ja/või  glükoositaseme langus 

liikvoris 
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b. liikvorist valmistatud Grami järgi värvitud preparaadis mikroorganismide 

leid 

c. positiivne verekülv 

d. positiivne antigeen-test liikvorist, verest või uriinist 

e. patogeeni vastaste antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) või 4-

kordne antikehade tõus (IgG) paarisseerumites. 

 

Märkus 

• Liikvorišundi infektsioon, mis tekib alla <= 1 aasta jooksul peale šundi paigaldamist 

registreerida kirurgilise haavainfektsioon SSI; kui see tekib hiljem, siis registreerida 

kesknärvisüsteemi infektsioonide gruppi CNS-MEN) 

• Meningoentsefaliit registreerida kesknärvisüsteemi infektsioonina CNS-MEN.  

• Seljaajuabstsess koos meningiidiga registreerida kesknärvisüsteemi infektsioonina 

CNS-MEN.  

 

CNS-SA: Spinaalabstsess ilma meningiidita 

 

Seljaaju epiduraal- või subduraalruumi abstsess ilma liikvori või ümbritsevate luustruktuuride 

haaratuseta peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Seljaaju epiduraal- või subduraalruumi abstsessist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud abstsess seljaaju epiduraal- või 

subduraalruumis. 

3. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, seljavalu, lokaalne valulikkus, radikuliit, paraparees või parapleegia 

ja 

raviarsti poolt määratud antibakteriaalne ravi juhul, kui diagnoos on elupuhune 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. positiivne verekülv 

b. spinaalabstsessile vastav radiograafiline leid (patoloogiline müelograafia, 

ultraheli, kompuutertomograafia, magnetresonants vms uuringu leid). 
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Märkus 

• Spinaalabstsess, millega kaasneb meningiit, registreerida meningiidina MEN 

 

 

CVS: SÜDAMEVERESOONKONNA INFEKTSIOONID  

 

CVS-VASC: Arterite või veenide infektsioonid 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Operatsiooni ajal eemaldatud arterist või veenist on isoleeritud mikroorganism 

ja 

verekülve ei ole võetud või nendest ei ole isoleeritud mikroorganisme. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud arterite või veenide 

infektsiooni tunnused. 

3. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, haaratud veresoone lokalisatsioonis valu, erüteem või lokaalse 

temperatuuri tõus 

ja 

veresoonekanüüli otsa külvist poolkvantitatiivsel meetodil üle 15 koloonia kasv 

ja 

verekülve ei ole võetud või nendest ei ole isoleeritud mikroorganismi. 

4. Mädaeritis infitseerunud veresoone piirkonnast 

ja 

verekülve ei ole võetud või nendest ei ole isoleeritud mikroorganismi. 

 

Märkus 

• Ilma positiivse verekülvita arteriovenoosse šundi, proteesi või fistli infektsioonid ja 

veresoonekanüüli sisenemiskoha infektsioonid registreerida arterite ja veenide 

infektsioonide gruppi CVS-VASC.  

 

CVS-ENDO: Endokardiit (südame loomuliku klapi või proteesiga seotud) 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Südameklapilt või vegetatsioonilt on isoleeritud mikroorganism. 
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2. Patsiendil esineb vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, uus või muutunud südamekahin, emboolia teke, 

nahanähud (nt petehhiad, splinter hemorrhages, valulikud nahaalused sõlmed), 

südame paispuudulikkus või südame juhtehäired 

ja 

raviarsti poolt määratud antibakteriaalne ravi juhul, kui diagnoos on elupuhune 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. vähemalt kahest verekülvist on isoleeritud mikroorganism 

b. südameklapi materjalist valmistatud preparaadis Grami järgi värvingul on 

leitud mikroorganisme juhul, kui külv oli negatiivne või seda ei teostatud 

c. operatsioonil või lahangul leitud klapi vegetatsioon 

d. positiivne antigeen-test verest või uriinist (nt H.influenzae, S.pneumoniae, 

N.meningitidis või Streptococcus B-grupp) 

e. ehhokardiograafial on leitud tõendid uue vegetatsiooni kohta. 

 

CVS-CARD: Müokardiit või perikardiit 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Operatsioonil või nõelbiopsiaga võetud perikardi koest või vedelikust on isoleeritud 

mikroorganism. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, rindkerevalu, paradoksaalne pulss või südamemõõtmete 

suurenemine 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. müokardiidile või perikardiidile iseloomulik patoloogiline EKG leid 

b. positiivne antigeen-test verest (nt H.influenzae, S.pneumoniae) 

c. südamekoe histoloogilisel uurimisel müokardiidile või perikardiidile 

iseloomulik leid 

d. tüübispetsiifiliste antikehade 4-kordne tõus koos või ilma viiruse 

isoleerimiseta neelust või roojast 

e. ehhokardiograafial, kompuutertomograafial, magnetresonantsuuringul või 

angiograafial on leitud vedelik perikardiõõnes. 
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Märkus  

• Enamus südameoperatsiooni- ja südameinfarktijärgsetest perikardiitidest ei ole 

infektsioosse etioloogiaga.  

 

CVS-MED: Mediastiniit  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Operatsioonil või nõelbiopsiaga võetud mediastiinumi koest või vedelikust on 

isoleeritud mikroorganism. 

2. Operatsioonil või histopatoloogilisel uuringul on leitud mediastiniidi tunnused. 

3. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, rindkerevalu või sternumi ebastabiilsus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. mediastiinumi piirkonnast mädaeritis 

b. verekülvist või mediastiinumi piirkonna eritisest on isoleeritud 

mikroorganism 

c. röntgenogrammil mediastiinumi laienemine. 

 

Märkus 

• Registreeri mediastiniit, mis järgneb kardiokirurgilisele operatsioonile ja on seotud 

osteomüeliidiga kui operatsioonipiirkonna elundi/õõne infektsioon (SSI-O)EENT: 

SILMA-, KÕRVA-, NINA-, NEELU- VÕI SUUÕÕNEINFEKTSIOONID  

 

EENT-CONJ: Konjunktiviit  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Konjunktiivilt või sellega piirnevatelt kudedelt nagu silmalaud, kornea, 

pisaranäärmed, võetud mädasest eksudaadist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Patsiendil esineb konjunktiivi või ümbritseva silma valu või punetus 

ja 
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vähemalt üks järgnevatest: 

a.  eksudaadist valmistatud Grami järgi värvitud preparaadis on leitud 

leukotsüüte ja mikroorganisme 

b.  mädane eksudaat 

c.  positiivne antigeen-test eksudaadist või konjunktiivikaape 

materjalist (nt ELISA või IF Chlamydia trachomatis, herpes simplex 

viirus, adenoviirus) 

d.  konjunktiivi eksudaadi või kaapematerjali mikroskoopilisel 

uurimisel on leitud mitmetuumalised hiidrakud 

e.  positiivne külv viirustele 

f.  patogeeni vastaste antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) 

või 4-kordne antikehade tõus (IgG) paarisseerumites. 

Märkus  

• Muud silmainfektsioonid registreerida silmainfektsioonide gruppi EYE.  

• Keemilisest ärritusest (hõbenitraat - AgNO3) tekkinud konjunktiviiti mitte 

registreerida kui hospitaalinfektsiooni. 

• Mitte registreerida konjunktiviiti, mis on osa dissemineerunud viiruslikust 

infektsioonist (nagu leetrite, tuulerõugete või ülemiste hingamisteede infektsioonide 

puhul) 

 

 

EENT-EYE: Silmainfektsioonid (väljaarvatud konjunktiviit) 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Silma klaaskeha eesmisest või tagumisest kambrist võetud materjalist on isoleeritud 

mikroorganism. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: silmavalu, nägemishäired või hypopyon 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 



 

75 
 

a.  raviarsti poolt on diagnoositud silmainfektsioon 

b.  positiivne antigeen-test verest (nt H. influenzae, S. pneumoniae) 

c.  verekülvist on isoleeritud mikroorganism. 

 

EENT-EAR: Kõrvainfektsioonid, mastoidiit 

 

Peavad vastama järgnevatele kriteeriumitele: 

 

Otitis externa:  vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kuulmekäigu mädaeritisest on isoleeritud patogeen. 

2. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, valu, punetus või eritis kuulmekäigus 

ja 

mädaeritisest valmistatud Grami järgi värvitud preparaadis on leitud mikroorganisme. 

 

Otitis media: vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Tümpanotsenteesil või kirurgilisel operatsioonil võetud keskkõrva vedelikust on 

isoleeritud mikroorganism.   

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, kuulmekile valu, põletik, kuulmekile sissetõmme või 

langenud liikuvus või vedelik kuulmekile taga. 

 

Otitis interna: vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kirurgilisel operatsioonil võetud sisekõrva vedelikust on isoleeritud mikroorganism. 

2. Raviarsti poolt on diagnoositud sisekõrva infektsioon. 

 

Mastoiditis: vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest: 
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1. Mastoidrakustiku mädaeritisest on isoleeritud mikroorganism. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, valu, tundlikkuse tõus, erüteem, peavalu või näonärvi 

paralüüs 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  mastoidrakustiku mädaeritisest valmistatud Grami järgi värvitud 

preparaadist on leitud mikroorganisme 

b.  positiivne antigeen-test verest. 

 

EENT-ORAL: Suuõõne infektsioonid (suu, keel või igemed) 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Patsiendil on suuõõne kudede mädasest eritisest isoleeritud mikroorganism. 

2. Suuõõne uurimisel, kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on näha 

suuõõne infektsioonile viitavad tunnused või abstsess. 

3. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

abstsess, haavandumine või põletikulisel limaskestal kõrgemad valged laigud või katt 

suu limaskestal 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  Grami järgi värvitud preparaadis on leitud mikroorganisme 

b.  positiivne KOH (kaaliumhüdroksiid) reaktsioon  

c.  limaskesta kaapest valmistatud preparaadis on leitud 

mitmetuumalised hiidrakud 

d.  positiivne antigeen-test suuõõne sekreedist 

e.  patogeeni IgM-tüüpi antikehade ühekordne diagnostiline tiiter või 

paarisseerumites IgG 4-kordne tõus 

f.  raviarsti poolt on diagnoositud infektsioon ja määratud lokaalne või 
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suukaudne seenevastane ravi. 

 

Märkus  

• Esmane herpes simplex suuõõne infektsioon registreerida kui hospitaalinfektsioon 

EENT-ORAL; korduvat herpes-infektsiooni ei registreerita kui hospitaalinfektsiooni.  

 

EENT-SINU: Sinusiit  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Ninakõrvalurkest võetud mädasest materjalist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva põhjuseta: 

palavik üle 38°C, valu või palpatoorne valulikkus haaratud ninakõrvalurke kohal, 

peavalu, mädane eritis ninast või ninahingamise takistus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  positiivne transilluminatsioon 

b.  patoloogiline radiograafiline leid (sh KT-uuring). 

 

EENT-UR: Ülemiste hingamisteede infektsioonid, farüngiit, larüngiit, epiglotiit 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, neelupunetus, valulikkus neelamisel, köha, häälekähedus 

või mädane katt neelu limaskestal 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  haiguskoldest võetud materjalist on isoleeritud mikroorganism 

b.  positiivne verekülv 

c.  positiivne antigeen-test verest või hingamisteede sekreedist 
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d.  patogeeni IgM-tüüpi antikehade ühekordne diagnostiline tiiter või 

paarisseerumites IgG 4-kordne tõus 

e.  raviarsti poolt on diagnoositud ülemiste hingamisteede infektsioon. 

2. Füüsikalisel uurimisel, kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on 

leitud abstsess. 

 

LRI: ALUMISTE HINGAMISTEEDE INFEKTSIOONID, VÄLJAARVATUD PNEUMOONIA  

 

LRI-BRON: Bronhiit, trahheobronhiit, bronhioliit, trahheiit, ilma pneumoonia 

tunnusteta 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Patsiendil ei esine pneumoonia kliinilisi ega radiograafilisi tunnuseid 

ja 

patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, köha, uuesti tekkinud või eelnevaga võrreldes suurenenud 

rögaproduktsioon, räginad, vilinad 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  sügavalt võetud trahheaaspiraadist või bronhoskoopial võetud 

materjalist on isoleeritud mikroorganism 

b.  positiivne antigeen-test hingamisteede sekreedist. 

 

Märkus  

• Kroonilise kopsuhaigusega patsientide puhul ei registreerita infektsioonina kroonilist 

bronhiiti, väljaarvatud juhul, kui on tõendeid ägeda sekundaarse infektsiooni kohta 

(isoleeritud uus mikroorganism) 

 

LRI-LUNG: Teised alumiste hingamisteede infektsioonid 
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Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kopsukoest või vedelikust, sealhulgas pleuravedelikust, valmistatud preparaadis on 

leitud mikroorganisme või mikrobioloogilisest külvist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud kopsuabstsess või 

empüeem. 

3. Radiograafilisel uuringul on leitud abstsessikolle. 

 

Märkus 

• Ilma pneumooniata kopsuabstsess või empüeem registreeritakse kui kopsuinfektsioon 

LUNG.  

 

GI: MAO-SOOLETRAKTI INFEKTSIOONID  

 

GI-CDI: Clostridium difficile infektsioon 

 

Clostridium difficile infektsioon peab  vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kõhulahtisus või toksiline megakoolon ja laboritest positiivne C. difficile toksiin A 

ja/või toksiin B-le või toksiini produtseeriv C.difficile on leitud külvist või muul moel 

nt. PCR positiivne vastus 

2. Pseudomembranoosne koliit, mis on diagnoositud endoskoopiliselt.  

3. Jämesooles histopatoloogiliselt C. difficile iseloomulik leid (kõhulahtisusega või 

ilma), kui materjal on võetud endoskoopial, kolektoomial või lahangul. 

 

Märkus: 

Kui kliinilised sümptoomid tekivad 28 päeva jooksul peale haiglast välja kirjutamist, siis tuleb 

GI-CDI registreerida kui hospitaalinfektsioon. 
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GI-GE: Gastroenteriit (väljaarvatud CDI) 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Patsiendil on järsku tekkinud diarröa (üle 12 tunni kestnud vedel väljaheide) koos või 

ilma oksendamiseta või palavik üle 38°C ja ilmselt ei ole tegemist mitteinfektsioosse 

põhjusega (nt diagnostilised testid, ravirežiim, kroonilise haiguse ägenemine või 

psühholoogiline stress). 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või peavalu 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a. roojast või tampooniga pärasoolest võetud materjalist on isoleeritud 

enteropatogeen 

b. liht- või elektronmikroskoopilisel uuringul on leitud enteropatogeen 

c. positiivne enteropatogeeni antigeen või antikeha test verest või roojast 

d. enteropatogeenile iseloomulik tsütopaatiline efekt koekultuuridel (toksiini 

testid) 

e. patogeeni antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) või 

paarisseerumites IgG 4-kordne tõus. 

 

GI-GIT: Mao-sooltetrakti muud infektsioonid (söögitoru, magu, peen- ja jämesool, 

pärasool)  väljaarvatud gastroenteriit ja apenditsiit 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 
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1. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud abstsess või muu 

infektsiooni tõendav tunnus. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta ning mis sobivad haaratud elundi või koe infektsioonile: palavik üle 38°C, 

iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või palpatoorne valulikkus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  kirurgilisel operatsioonil, endoskoopial või kirurgiliselt paigaldatud 

dreeni kaudu saadud mädaeritisest või koest on isoleeritud 

mikroorganismid 

b.  kirurgilisel operatsioonil, endoskoopial või kirurgiliselt paigaldatud 

dreeni kaudu saadud mädaeritisest või koest valmistatud Grami järgi 

värvitud preparaadis on leitud mikroorganisme või annab uuritav 

materjal positiivse KOH-testi või on materjali mikroskoopilisel 

uurimisel leitud mitmetuumalised hiidrakud 

c.  positiivne verekülv 

d.  patoloogiline radiograafiline leid 

e.  patoloogiline leid endoskoopial (nt Candida ösofagiit või proktiit). 

 

GI-HEP: Hepatiit  

 

Peab vastama järgnevale kriteeriumile: 

1. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, isutus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, ikterus või on 

viimase kolme kuu jooksul patsiendile teostatud verekomponendi ülekanne 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  positiivne antigeen- või antikeha-test A-, B-, C- või deltahepatiidile 

b.  maksa funktsionaalsete testide kõrvalekalded (nt ALT/AST, bilirubiini taseme 
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tõus) 

c.  positiivne tsütomegaloviirus-test uriinist või neelukaape materjalist. 

 

Märkus  

• Siia ei kuulu mitteinfektsioosne hepatiit ega ikterus (nt alfa-1-antitrüpsiini defitsiit). 

• Siia ei kuulu hepatotoksiinide toimest tingitud hepatiit ega ikterus (nt alkohoolne või 

atseetaminofeni indutseeritud hepatiit jt). 

• Siia ei kuulu sapiteede obstruktsioonist tingitud hepatiit  ega ikterus (koletsüstiit). 

 

GI-IAB: Intraabdominaalsed infektsioonid, s.h. sapipõie, sapiteede, maksa 

(väljaarvatud viirushepatiidid), põrna, pankrease, peritoneumi, subfreenilise või 

subdiafragmaalpiirkonna või muu intraabdominaalse koe või piirkonna mujal 

klassifitseerimata infektsioonid 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kõhuõõnest kirurgilisel operatsioonil või nõelaspiratsioonil võetud mädasest 

materjalist on isoleeritud mikroorganism. 

2. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud patsiendil 

kõhuõõne abstsess või muud kõhuõõne infektsiooni tunnused. 

3. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või ikterus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  kirurgiliselt paigaldatud dreenist erituvast materjalist on isoleeritud 

mikroorganism (nt kinnine aktiivse aspiratsiooni süsteem, lahtine 

dreen, T-kujuline dreen) 

b.  kirurgilisel operatsioonil või nõelaspiratsioonimeetodil saadud 

materjalist või koest valmistatud Grami järgi värvitud preparaadis on 

leitud mikroorganisme 
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c.  positiivne verekülv ja infektsiooni tunnused radiograafilisel 

uuringul, nt patoloogiline leid ultraheliuuringul, 

kompuutertomograafilisel, magnetresonantsuuringul või 

radioaktiivse ainega märgistatud skenneeringul (nt gallium, 

tehneetsium) või kõhu röntgenülesvõttel. 

 

Märkus 

• Hospitaalinfektsioonina ei registreerita pankreatiiti (põletikuline sündroom, mille 

puhul esineb kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine koos pankrease ensüümide kõrge 

aktiivsusega), väljaarvatud juhul, kui on kindlaks tehtud selle infektsioosne põhjus 

 

REPR: SUGUELUNDKONNA INFEKTSIOONID  

 

REPR-EMET: Endometriit  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Kirurgilisel operatsioonil, nõelaspiratsioonil või haribiopsial võetud endomeetriumi 

koest või vedelikust on isoleeritud mikroorganism. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, kõhuvalu, emaka palpatoorne valulikkus või mädane 

eritis emakast. 

 

Märkus 

• Sünnitusjärgne endometriit registreeritakse hospitaalinfektsioonina, väljaarvatud juhul, 

kui lootevedelik on juba haiglasse saabumisel infitseerunud või kui patsient on 

hospitaliseeritud peale 48 tunni möödumist lootevete puhkemisest.  

 

REPR-EPIS: Episiotoomiahaava infektsioon  

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 
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1. Vaginaalse sünnituse järgselt esineb patsiendil mädane eritis episiotoomiahaavast. 

2. Vaginaalse sünnituse järgselt esineb patsiendil episiotoomiahaava piirkonnas abstsess. 

 

REPR-VCUF: Tuppe ümbritsevate kudede infektsioonid 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Hüsterektoomia järgselt esineb patsiendil mädane eritis tupe ümbritsevatest kudedest. 

2. Hüsterektoomia järgselt esineb patsiendil tupe ümbritsevate kudede abstsess. 

3. Hüsterektoomia järgselt on tupe ümbritsevatest kudedest või vedelikust isoleeritud 

patogeen. 

 

Märkus 

• Enamus tupe ümbritsevate kudede infektsioonidest on kirurgilise haava infektsioonid 

SSI-O.  

 

REPR-OREP: Nais- ja meessuguelundite muud infektsioonid (epididümis, testised, 

prostata, tupp, munasarjad, emakas või teised sügavad vaagna piirkonna koed, 

väljaarvatud  endometriit ja tupe ümbritsevate kudede infektsioonid) 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Haiguskolde koest või vedelikust on isoleeritud mikroorganism. 

2. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud haiguskolde 

infektsiooni tunnused või abstsess. 

3. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: palavik üle 38°C, iiveldus, oksendamine, valu, palpatoorne valulikkus või 

düsuuria 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  positiivne verekülv 

b.  raviarstipoolt on diagnoositud infektsioon. 
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Märkus 

• Endometriit registreerida kui REPR-EMET.  

• Tupe ümbritsevate kudede infektsioonid registreerida kui REPR-VCUF.  

 

SST: NAHA JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOONID  

SST-SKIN: Nahainfektsioonid 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Patsiendil on nahalt mädaeritis, pustulid, vesiiklid või nahaalune mädanik. 

2. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu 

teadaolevapõhjuseta: valu või palpatoorne valulikkus, lokaalne turse, punetus või 

lokaalse temperatuuri tõus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  infektsioonikolde eritisest või aspiraadist on isoleeritud 

mikroorganismid; kui tegemist on tavalise nahapinda koloniseeriva 

bakteriga (nt koagulaas-negatiivsed stafülokokid [sh S epidermidis], 

viridans grupi streptokokid, Aerococcus spp, Micrococcus spp, 

difteroidid [Corynebacterium spp], Bacillus [mitte B anthracis] spp, 

Propionibacterium spp), siis need peavad esmaskülvis kasvama 

monokultuurina 

b.  positiivne verekülv 

c.  positiivne antigeen-test infitseerunud koest või verest (nt herpes 

simplex, varicella zoster, H.influenzae, N.meningitis) 

d.  infektsioonikolde koest valmistatud preparaadis on leitud 

mitmetuumalised hiidrakud 

e.  patogeeni antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) või 

paarisseerumites IgG 4-kordne tõus. 
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Märkus 

• Infitseerunud lamatishaavandid registreerida kui DECU.  

• Põletushaavade infektsioonid registreerida kui BURN.  

• Rinnanäärme abstsessid või mastiit registreerida kui BRST. 

 

SST-ST: Pehmete kudede infektsioonid (nekrotiseeriv fastsiit, infektsioosne gangreen, 

nekrotiseeriv tselluliit, infektsioosne müosiit, lümfadeniit või lümfangiit) 

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Infektsioonikoldest võetud eritisest või koest on isoleeritud mikroorganismid. 

2. Patsiendil esineb infektsioonikoldest mädaeritis. 

3. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud abstsess või 

muudinfektsioonile viitavad tunnused. 

4. Patsiendil esinevad kahjustuskoldel vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu 

teadaoleva põhjuseta: lokaalne valu või palpatoorne valulikkus, punetus, turse või 

lokaalse temperatuuri tõus 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  positiivne verekülv 

b.  positiivne antigeen-test verest või uriinist (nt H.influenzae, 

S.pneumoniae, N.meningitidis, Streptococcus B-grupp, Candida sp.) 

c.  patogeeni antikehade ühekordne diagnostiline tiiter (IgM) või 

paarisseerumites IgG 4-kordne tõus. 

 

Märkus 

• Infitseerunud lamatishaavandid registreerida kui DECU.  

• Sügavate vaagnapiirkonna kudede infektsioonid registreerida kui OREP.  
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SST-DECU: Lamatishaavandite infektsioonid, sh nii pindmised kui süvainfektsioonid  

Peavad vastama järgnevale kriteeriumile: 

1. Patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma muu teadaoleva 

põhjuseta: lamatishaavandi servade punetus, palpatoorne valulikkus või turse 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  haavandi eritisest või koest õigesti võetud külvist on isoleeritud 

mikroorganismid 

b.  positiivne verekülv. 

 

Märkus 

• Ainult mädaeritise olemasolu lamatishaavandist ei ole piisav infektsiooni 

diagnoosimiseks.  

• Lamatishaavandi pinnalt võetud mikrobioloogilisest külvist isoleeritud mikroorgansim 

ei ole piisav tõend infektsiooni diagnoosimiseks. Lamatishaavandi infektsiooni saab 

diagnoosida vaid mikroorgansimi isoleerimisel õigesti võetud haavandivedeliku või -

koe külvist, see tähendab, et materjal on võetud nõelaspiratsiooni teel või 

koebiopsiana haavandiservast terve ja kahjustatud koe piirilt.  

 

SST-BURN: Põletushaavade infektsioonid  

 

Peavad vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Põletushaaval on tekkinud muutused nagu kiire villikatte eemaldumine või villipõhja 

muutumine tumepruuniks, mustaks või violetseks või põletushaava serva turse 

ja 

ning põletushaava histoloogiline uuring näitab mikroorganismide invasiooni 

ümbritsevatesse tervetesse kudedesse. 

2. Põletushaaval on tekkinud muutused nagu kiire villikatte eemaldumine või villipõhja 

muutumine tumepruuniks, mustaks või violetseks või põletushaava serva turse 

ja 
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vähemalt üks järgnevatest: 

a.  positiivne verekülv ilma muu infektsioonikolde olemasoluta 

b.  põletushaava biopsia või kaapematerjalist on isoleeritud herpes 

simplex viirus, histoloogilises preparaadis on valgus- või 

elektronmikroskoopiliselt kindlaks tehtud inklusioonide olemasolu 

või viiruspartiklid on visualiseeritavad elektronmikroskoopiliselt. 

3. Põletusega patsiendil esinevad vähemalt kaks järgnevatest tunnustest ilma 

muuteadaoleva põhjuseta: palavik üle 38°C või hüpotermia alla 36°C, hüpotensioon, 

oliguuria (alla 20 cm3/tunnis), hüperglükeemia varem talutud süsivesikute osakaaluga 

toidus või teadvusseisundi häired 

ja 

vähemalt üks järgnevatest: 

a.  põletushaava biopsia histoloogilisel uuringul on näha 

mikroorganismide invasioon ümbritsevatesse tervetesse kudedesse 

b.  positiivne verekülv 

c.  põletushaava biopsia või kaapematerjalist on isoleeritud herpes 

simplex viirus, histoloogilises preparaadis on valgus- või 

elektronmikroskoopiliselt kindlaks tehtud inklusioonide olemasolu 

või viiruspartiklid on visualiseeritavad elektronmikroskoopiliselt. 

 

Märkus  

• Ainult mädaeritise olemasolu põletushaavast ei ole piisav põletushaava infektsiooni 

diagnoosimiseks; selline mädaeritis võib peegeldada ebapiisavat haavahooldust.  

• Ainult palavik põletusega patsiendil ei ole piisav  põletushaava infektsiooni 

diagnoosimiseks kuna see võib olla tingitud koekahjustusest või patsiendil on mingi 

muu lokalisatsiooniga infektsioon.  

• Põletushaava infektsioone võib omakorda jaotada järgnevalt: põletushaava 

infektsioon, põletuskolde doonorkoe infektsioon, põletuskolde kadaveerse doonorkoe 

infektsioon.  
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SST-BRST: Rinnanäärme abstsess või mastiit 

 

Peab vastama vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest: 

1. Lõike kaudu või nõelaspiratsioonil võetud kahjustatud rinnanäärme koest või 

vedelikust on isoleeritud mikroorganism. 

2. Kirurgilisel operatsioonil või histopatoloogilisel uurimisel on leitud rinnanäärme 

abstsess või muud rinnanäärme infektsiooni tunnused. 

3. Patsiendil on palavik üle 38°C ja lokaalsed rinnanäärme põletiku tunnused 

ja 

raviarsti poolt on diagnoositud rinnanäärme abstsess. 

Märkus  

• Rinnanäärme abstsessid tekivad enamasti peale sünnitust. Seitsme päeva jooksul peale 

sünnitust ilmnenud rinnanäärme infektsioonid tuleks lugeda hospitaalinfektsioonideks.  

 

SYS: SÜSTEEMSED INFEKTSIOONID  

SYS-DI: Dissemineerunud infektsioonid 

 

Dissemineerunud infektsioon on infektsioon, mis haarab mitmeid elundeid või elundsüsteeme 

ilma kindla infektsioonikoldeta, tavaliselt viirusliku etioloogiaga ning  mitme elundi või 

elundsüsteemi haaratusega infektsioonile iseloomulike haigustunnuste ja  -sümptomitega. 

 

Märkus 

• Siia gruppi registreeritakse primaarselt viiruslikud mitme elundsüsteemi haaratusega 

seotud  infektsioonid (nt leetrid, mumps, punetised, tuulerõuged, infektsioosne 

erüteem). Neid infektsioone diagnoositakse tihti ainult kliiniliste tunnuste alusel. Siia 

gruppi ei registreerita hospitaalinfektsioone, mille puhul on tekkinud metastaatilised 

infektsioonikolded (nt bakteriaalne endokardiit); viimaste puhul registreeritakse vaid 

esmane infektsioonikolle. 

• Ebaselge etioloogiaga palavikku ei registreerita kui süsteemset infektsiooni DI.  
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• Viiruslikud lööbelised infektsioonid registreerida kui süsteemsed dissemineerunud 

infektsioonid DI. 

 

SYS-CSEP: kliiniline sepsis täiskasvanutel ja lastel: raske teadamata lähtekoldega infektsioon 

 

Peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile: 

1. Patsiendil esineb vähemalt üks järgnevatest kliinilistest tunnustest ilma muu 

teadaoleva põhjuseta: palavik üle 38°C, hüpotensioon (süstoolne rõhk <90 mmHg) või 

oliguuria (alla 20ml/tunnis) 

ja 

verekülv on teostamata või verekülvist ei ole isoleeritud mikroorganismi ega 

tuvastatud selle antigeeni 

ja 

ei ole muu infektsioonikolde tunnuseid 

ja 

raviarst alustab sepsise ravi. 

 

Reporting instructions:  

• Ära kasuta seda koodi seni kuni tõesti vaja! (viimase võimalusena) 

 

NEO: vastsündinute infektsioonide definitsioonid 

NEO-CSEP: kliiniline sepsis 

KÕIK järgnevad kriteeriumid:  

1. Raviarst alustas sepsise adekvaatse antimikroobse raviga vähemalt 5 päeva.  

2. Puudub mikroorganismi kasv verekülvis või ei oleverekülve võetud  

3. Puuduvad selge koldeinfektsiooni tunnused   

 

ja  2 järgmist kriteeriumi (ilma muu teadaoleva põhjuseta):  

  

- Palavik (> 38 ° C) või ebastabiilne kehatemperatuur (frequent post-set of the incubator) või 

hüpotermia (<36.5 ° C)  
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- Tahhükardia (> 200/min) või uus/süvenev bradükardia (<80/min)  

- Kapillaaride täituvusaeg (CRT- capillary refilling time) > 2s  

- Uus või/süvenev apnoe(s) (> 20s)  

- Ebaselge põhjusega metaboolne atsidoos  

- Uuesti tekkinud hüperglükeemia (> 140mg/dl)  

- Muud sepsise tunnused (naha värvus (ainult juhul kui CRT ei ole kasutatud), laboratoorsed 

tunnused (CRP, interleukiin), tõusnud  hapnikuvajadus (intubatsioon), patsiendi üldine 

ebastabiilne seisund, apaatia)  

 

Märkused:  

Ühekordne koagulaas-negatiivsete stafülokokkide leid verekülvides ei tohiks kliinilise sepsise 

diagnoosi välja lülitada. Kliiniline sepsis on diagnoositav ka siis, kui ühekordne 

koagulaasnegatiivse stafülokoki leid loetakse kontaminatsiooniks, kui muud kliinilise sepsise 

diagnoosi kriteeriumid on täidetud (ja ei ole täidetud CNS tekkese vereringeinfektsiooni  

kriteeritumid) 

  

NEO-LCBI: Laboratoorselt kinnitatud vereringeinfektsioon 

 

Vähemalt 2 järgnevatest: kehatemperatuur >38 or <36.5 °C või kehatemperatuuri 

ebastabiilsus, tahhükardia või  bradükardia, apnoe, pikenenud kapillaaride täituvusaeg(CRT), 

metaboolne atsidoos, hüperglükeemia, muud vereringeinfektsiooni tunnused nagu apaatia 

ja 

arvestatava patogeeni (muu kui koagulaas-negatiivne stafülokokk)leid verekülvist või 

liikvorist (sellepärast, et meningiit selles eagrupis on tavaliselt hematogeenset päritolu nii, et 

positiivset liikvori leidu võib trakteerida kui vereringeinfektsiooni isegi, kui verekülvid on 

kasvuta või ei ole neid võetud). 

 

Märkused: 

Raporteeri vereringeinfektsiooni neonataalne päritolu.  

Kui infektsioon vastab nii NEO- LBCI ja NEO- CNCB kriteeriumidele, siis raporteeri NEO- 

LCBI. 
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NEO-CNSB: laboratoorselt kinnitatud vereringeinfektsioon koagulaasnegatiivse 

stafülokokiga (CNS) 

 

Vähemalt kaks järgnevatest: kehatemperatuur >38 or <36.5 °C või kehatemperatuuri 

ebastabiilsus, tahhükardia või  bradükardia, apnoe, pikenenud kapillaaride täituvusaeg(CRT), 

metaboolne atsidoos, hüperglükeemia, muud vereringeinfektsiooni tunnused nagu apaatia 

ja 

CNS on isoleeritud verekülvist või kanüüli otsast; 

ja 

patsiendil on üks järgenavtest: CRP > 2,0 mg/dL, ebaküpsete/kogu neutrofiilide 

(immature/total) suhe (I/T suhe) > 0,2, leukotsüüte < 5/nL, trombotsüüte < 100/nL. 

 

Märkused: 

Raporteeri vereringeinfektsiooni neonataalne päritolu  

Kui infektsioon vastab nii NEO- LBCI ja NEO- CNCB kriteeriumidele, siis raporteeri NEO- 

LCBI 

 

NEO-PNEU: pneumoonia 

 

Respiratoorne distress (compromise) 

ja 

röntgenülesvõttel uus infiltraat, konsolidatsioon või pleura effusioon; 

ja 

vähemalt 4 järgnevatest: kehatemperatuur >38 or <36.5 °C või kehatemperatuuri 

ebastabiilsus, tahhükardia või  bradükardia, apnoe või tahhüpnoe, düspnoe, suurenenud 

hingamisteede sekretsioon, taastekkinud või mädase röga teke, patogeeni isoleerimine 

hingamisteede sekreedist, CRP > 2,0 mg/dL, ebaküpsete/kogu neutrofiilide (immature/total) 

suhe (I/T suhe) > 0,2. 

 

NEO-NEC: nekrotiseeriv enterokoliit 

 

Nekrotiseeriva enterokoliidi histopatoloogilised tunnused 

või vähemalt üks iseloomulik radioloogiline tunnus (pneumoperitoneum, intestinaalne 

pneumatoos, muutumatud „rigiidsed looked“ peensooles) 
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ja  

vähemalt kaks tunnust järgnevatest muu teadaoleva põhjuseta: 

Oksendamine, abdominaalne distensioon, toitmiseelsed jäägid (prefeeding residuals), püsiv 

mikro- või makromeleena. 
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10.8 Mikroorganismide koodide nimekiri 

Perekond Tekitaja Kood 

Gram + kokid Staphylococcus aureus STAAUR 

  Staphylococcus epidermidis STAEPI 

  Staphylococcus haemolyticus STAHAE 

  Coag-neg. staphylococci, not specified STACNS 

  Other coagulase-negative staphylococci 

(CNS) STAOTH 

  Staphylococcus spp., not specified STANSP 

  Streptococcus pneumoniae STRPNE 

  Streptococcus agalactiae (B) STRAGA 

  Streptococcus pyogenes (A) STRPYO 

  Other haemol. Streptococcae (C, G) STRHCG 

  Streptococcus spp., other STROTH 

  Streptococcus spp., not specified STRNSP 

  Enterococcus faecalis ENCFAE 

  Enterococcus faecium ENCFAI 

  Enterococcus spp., other ENCOTH 

  Enterococcus spp., not specified ENCNSP 

  Gram-positive cocci, not specified GPCNSP 

  Other Gram-positive cocci GPCOTH 

Gram - kokid Moraxella catharralis MORCAT 

  Moraxella spp., other MOROTH 

  Moraxella spp., not specified MORNSP 

  Neisseria meningitidis NEIMEN 

  Neisseria spp., other NEIOTH 

  Neisseria spp., not specified NEINSP 

  Gram-negative cocci, not specified GNCNSP 

  Other Gram-negative cocci GNCOTH 

Gram + batsillid Corynebacterium spp. CORSPP 

  Bacillus spp. BACSPP 

  Lactobacillus spp. LACSPP 
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Perekond Tekitaja Kood 

  Listeria monocytogenes LISMON 

  Gram-positive bacilli, not specified GPBNSP 

  Other Gram-positive bacilli GPBOTH 

Enterobakterid Citrobacter freundii CITFRE 

  Citrobacter koseri (e.g. diversus) CITDIV 

  Citrobacter spp., other CITOTH 

  Citrobacter spp., not specified CITNSP 

  Enterobacter cloacae ENBCLO 

  Enterobacter aerogenes ENBAER 

  Enterobacter agglomerans ENBAGG 

  Enterobacter sakazakii ENBSAK 

  Enterobacter gergoviae ENBGER 

  Enterobacter spp., other ENBOTH 

  Enterobacter spp., not specified ENBNSP 

  Escherichia coli  ESCCOL 

  Klebsiella pneumoniae KLEPNE 

  Klebsiella oxytoca KLEOXY 

  Klebsiella spp., other KLEOTH 

  Klebsiella spp., not specified KLENSP 

  Proteus mirabilis PRTMIR 

  Proteus vulgaris PRTVUL 

  Proteus spp., other PRTOTH 

  Proteus spp., not specified PRTNSP 

  Serratia marcescens SERMAR 

  Serratia liquefaciens  SERLIQ 

  Serratia spp., other SEROTH 

  Serratia spp., not specified SERNSP 

  Hafnia spp. HAFSPP 

  Morganella spp. MOGSPP 

  Providencia spp. PRVSPP 

  Salmonella enteritidis SALENT 
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Perekond Tekitaja Kood 

  Salmonella typhi or paratyphi SALTYP 

  Salmonella typhimurium SALTYM 

  Salmonella spp., not specified SALNSP 

  Salmonella spp., other SALOTH 

  Shigella spp. SHISPP 

  Yersinia spp. YERSPP 

  Other enterobacteriaceae ETBOTH 

  Enterobacteriaceae, not specified ETBNSP 

Gram - batsillid Acinetobacter baumannii   ACIBAU 

  Acinetobacter calcoaceticus ACICAL 

  Acinetobacter haemolyticus ACIHAE 

  Acinetobacter lwoffii ACILWO 

  Acinetobacter spp., other ACIOTH 

  Acinetobacter spp., not specified ACINSP 

  Pseudomonas aeruginosa  PSEAER 

  Stenotrophomonas maltophilia STEMAL 

  Burkholderia cepacia BURCEP 

  Pseudomonadaceae family, other PSEOTH 

  Pseudomonadaceae family, not specified PSENSP 

  Haemophilus influenzae HAEINF 

  Haemophilus parainfluenzae HAEPAI 

  Haemophilus spp., other  HAEOTH 

  Haemophilus spp., not specified HAENSP 

  Legionella spp. LEGSPP 

  Achromobacter spp. ACHSPP 

  Aeromonas spp. AEMSPP 

  Agrobacterium spp. AGRSPP 

  Alcaligenes spp. ALCSPP 

  Campylobacter spp. CAMSPP 

  Flavobacterium spp. FLASPP 

  Gardnerella spp. GARSPP 
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Perekond Tekitaja Kood 

  Helicobacter pylori HELPYL 

  Pasteurella spp. PASSPP 

  Gram-neg Bacilli, not specified GNBNSP 

  

Other Gram-neg Bacilli, non 

enterobacteriaceae   GNBOTH 

Anaeroobsed 

batsillid Bacteroïdes fragilis BATFRA 

  Bacteroïdes other BATOTH 

  Clostridium difficile CLODIF 

  Clostridium other CLOOTH 

  Propionibacterium spp. PROSPP 

  Prevotella spp. PRESPP 

  Anaerobes, not specified ANANSP 

  Other anaerobes ANAOTH 

Muud bakterid Mycobacterium, atypical MYCATY 

  Mycobacterium tuberculosis complex MYCTUB 

  Chlamydia spp. CHLSPP 

  Mycoplasma spp. MYPSPP 

  Actinomyces spp. ACTSPP 

  Nocardia spp. NOCSPP 

  Other bacteria BCTOTH 

Seened Candida albicans CANALB 

  Candida glabrata CANGLA 

  Candida krusei CANKRU 

  Candida parapsilosis CANPAR 

  Candida tropicalis CANTRO 

  Candida spp., other CANOTH 

  Candida spp., not specified CANNSP 

  Aspergillus fumigatus ASPFUM 

  Aspergillus niger ASPNIG 

  Aspergillus spp., other ASPOTH 
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Perekond Tekitaja Kood 

  Aspergillus spp., not specified ASPNSP 

  Other yeasts YEAOTH 

  Fungi other FUNOTH 

  Filaments other FILOTH 

  Other parasites PAROTH 

Viirused Adenovirus VIRADV 

  Cytomegalovirus (CMV) VIRCMV 

  Enterovirus (polio, coxsackie, echo) VIRENT 

  Hepatitis A virus VIRHAV 

  Hepatitis B virus VIRHBV 

  Hepatitis C virus VIRHCV 

  Herpes simplex virus VIRHSV 

  Human immunodeficiency virus (HIV) VIRHIV 

  Influenza A virus VIRINA 

  Influenza B virus VIRINB 

  Influenza C virus VIRINC 

  Norovirus VIRNOR 

  Parainfluenzavirus VIRPIV 

  Respiratory syncytial virus (RSV) VIRRSV 

  Rhinovirus VIRRHI 

  Rotavirus VIRROT 

  SARS virus VIRSAR 

  Varicella-zoster virus VIRVZV 

  Virus, not specified VIRNSP 

  Other virus VIROTH 

Mikroorganism tuvastamata _NONID 

Mikrobioloogiline uuring tegemata _NOEXA 

Kasvuta/neg. uuring _STERI 

Analüüsi vastus veel saabumata _NA 

 

Märkused:  
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Negatiivsed koodid: _NONID: mikrobioloogiline uuring on tehtud, aga kedagi täpsemalt ei 

ole tuvastatud, ainult nt. baktereid on nähtud; _NOEXA: mitte midagi ei ole tehtud ega 

tellitud; _STERI: mirkobioloogiline uuring kasvuta/negatiivse tulemusega; _NA: 

mikrobioloogiline uuring on pooleli.  

Tulemusi ei tohi järgmistel päevadel uuesti otsima hakata ega oma uuringut täiendama hakata! 

 

10.9 Antimikroobse resistentsuse markerid ja koodid 

Antimikroobse resistentsuse kogumise uus meetod: 

Iga antimikroobse resistentsuse kohta märgi, kas mikroorganism on S (tundlik), I 

(mõõdukalt), R (resistentne) või U (teadmata):  

Staphylococcus aureus: OXA, GLY 

• MRSA: tundlikkus oksatsiliinile (OXA) või muule MRSA markerile, nagu Cefoxitin 

(FOX), Cloxacillin (CLO), Dicloxacillin (DIC), flucloxacillin (FLC), Methicillin 

(MET) 

• VISA, VRSA: Tundlikkus glükopeptiididele (GLY): Vankomycin (VAN) või 

Teicoplanin (TEC) 

 

Enterococcus spp.: GLY 

• VRE: Tundlikkus glükopeptiididele (GLY): Vankomycin (VAN) või Teicoplanin 

(TEC) 

 

Enterobakterid Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter 

spp., Serratia spp., Morganella spp.): C3G, CAR 

 

• Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (C3G): Cefotaxime (CTX), Ceftriaxone (CRO), 

Ceftazidime (CAZ) 

 

• Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR), 

Ertapenem 

 

Pseudomonas aeruginosa : CAR 

• Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR),  

Acinetobacter spp. : CAR 
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• Karbapeneemid (CAR): Imipenem (IPM), Meropenem (MEM), Doripenem (DOR),  

C3G – 3pk. tsefalosporiinid (tsefotaksiim, tseftriaksoon, tseftasidiim); CAR – karbapeneemid 

(imipeneem, meropeneem, doripeneem, siia ei kuulu ertapeneem); GLY – glükopeptiidid 

(vankomütsiin); OXA – oksatsilliin  

 

Registreeri C3G-R Enterobacteriaceae, mis on resistentsed ertapeneemile, kuid tundlikud 

meropeneemile kui karbapeneemidele tundlikud (Car-S) väljaarvatud juhutudel, kus 

karbapenemaaside esinemine on fenotüüpiliselt või genotüüpiliselt kinnitunud. 

Oxa=Oxacillin, Gly=glycopeptides (vancomycin, teicoplanin), C3G= third-generation 

cephalosporins (cefotaxim, cetriaxone, ceftazidim), Car=carbapenems (imipenem, 

meropenem, doripenem) 
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10.10 Mikroorganismide koodid tähestikuliselt 

 

Microorganism 

code 

LABEL 

_NOEXA EXAMINATION NOT DONE 

_NA RESULTS NOT AVAILABLE 

_NONID MICROORGANISM NOT IDENTIFIED 

_STERI STERILE EXAMINATION 

ACHSPP ACHROMOBACTER SPECIES 

ACIBAU ACINETOBACTER BAUMANNII 

ACICAL ACINETOBACTER CALCOACETICUS 

ACIHAE ACINETOBACTER HAEMOLYTICUS 

ACILWO ACINETOBACTER LWOFFI 

ACINSP ACINETOBACTER SP., NOT SPECIFIED 

ACIOTH ACINETOBACTER SP., OTHER 

ACTSPP ACTINOMYCES SPECIES 

AEMSPP AEROMONAS SPECIES 

AGRSPP AGROBACTERIUM SPECIES 

ALCSPP ALCALIGENES SPECIES 

ANANSP ANAEROBES, NOT SPECIFIED 

ANAOTH OTHER ANAEROBES 

ASPFUM ASPERGILLUS FUMIGATUS 

ASPNIG ASPERGILLUS NIGER 

ASPNSP ASPERGILLUS SP., NOT SPECIFIED 

ASPOTH ASPERGILLUS SP., OTHER 

BACSPP BACILLUS SPECIES 

BATFRA BACTEROIDES FRAGILIS 

BATNSP BACTEROIDES SPECIES, NOT SPECIFIED 

BATOTH BACTEROIDES SP., OTHER 



 

102 
 

Microorganism 

code 

LABEL 

BCTNSP OTHER BACTERIA, NOT SPECIFIED 

BCTOTH OTHER BACTERIA 

BURCEP BURKHOLDERIA CEPACIA 

CAMSPP CAMPYLOBACTER SPECIES 

CANALB CANDIDA ALBICANS 

CANGLA CANDIDA GLABRATA 

CANKRU CANDIDA KRUSEI 

CANNSP CANDIDA SP., NOT SPECIFIED 

CANOTH CANDIDA SP., OTHER 

CANPAR CANDIDA PARAPSILOSIS 

CANTRO CANDIDA TROPICALIS 

CHLSPP CHLAMYDIA SPECIES 

CITDIV CITROBACTER KOSERI (EX. DIVERSUS) 

CITFRE CITROBACTER FREUNDII 

CITNSP CITROBACTER SP., NOT SPECIFIED 

CITOTH CITROBACTER SP., OTHER 

CLODIF CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

CLOOTH CLOSTRIDIUM OTHER 

CORSPP CORYNEBACTERIUM SPECIES 

ENBAER ENTEROBACTER AEROGENES 

ENBAGG ENTEROBACTER AGGLOMERANS 

ENBCLO ENTEROBACTER CLOACAE 

ENBGER ENTEROBACTER GERGOVIAE 

ENBNSP ENTEROBACTER SP., NOT SPECIFIED 

ENBOTH ENTEROBACTER SP., OTHER 

ENBSAK ENTEROBACTER SAKAZAKII 

ENCFAE ENTEROCOCCUS FAECALIS 
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Microorganism 

code 

LABEL 

ENCFAI ENTEROCOCCUS FAECIUM 

ENCNSP ENTEROCOCCUS SP., NOT SPECIFIED 

ENCOTH ENTEROCOCCUS SP., OTHER 

ESCCOL ESCHERICHIA COLI 

ETBNSP ENTEROBACTERIACEAE, NOT SPECIFIED 

ETBOTH OTHER ENTEROBACTERIACEAE 

FILOTH FILAMENTS OTHER 

FLASPP FLAVOBACTERIUM SPECIES 

FUNNSP FUNGI, NOT SPECIFIED 

FUNOTH FUNGI OTHER 

GARSPP GARDNERELLA SPECIES 

GNBNSP G-BAC, NON ENTEROBACTERIACEAE, NOT SPEC. 

GNBOTH OTHER GRAM-BACILLI, NON ENTEROBACTERIACIAEA 

GNCNSP GRAM NEGATIVE COCCI, NOT SPECIFIED 

GNCOTH GRAM NEGATIVE COCCI, OTHER 

GPBNSP GRAM POSITIVE BACILLI, NOT SPECIFIED 

GPBOTH OTHER GRAM POSITIVE BACILLI 

GPCNSP GRAM POSITIVE COCCI, NOT SPECIFIED 

GPCOTH OTHER GRAM POSITIVE COCCI 

HAEINF HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

HAENSP HAEMOPHILUS SP., NOT SPECIFIED 

HAEOTH HAEMOPHILUS SP., OTHER 

HAEPAI HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE 

HAFSPP HAFNIA SPECIES 

HELPYL HELICOBACTER PYLORI 

KLENSP KLEBSIELLA SP., NOT SPECIFIED 

KLEOTH KLEBSIELLA SP., OTHER 
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Microorganism 

code 

LABEL 

KLEOXY KLEBSIELLA OXYTOCA 

KLEPNE KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

LACSPP LACTOBACILLUS SPECIES 

LEGSPP LEGIONELLA SPECIES 

LISMON LISTERIA MONOCYTOGENES 

MOGSPP MORGANELLA SPECIES 

MORCAT MORAXELLA CATHARRALIS 

MORNSP MORAXELLA SP., NOT SPECIFIED 

MOROTH MORAXELLA SP., OTHER 

MYCATY MYCOBACTERIUM, ATYPICAL 

MYCTUB MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX 

MYPSPP MYCOPLASMA SPECIES 

NEIMEN NEISSERIA MENINGITIDIS 

NEINSP NEISSERIA SP., NOT SPECIFIED 

NEIOTH NEISSERIA SP., OTHER 

NOCSPP NOCARDIA SPECIES 

PAROTH OTHER PARASITES 

PASSPP PASTEURELLA SPECIES 

PRESPP PREVOTELLA SPECIES 

PROSPP PROPIONIBACTERIUM SPECIES 

PRTMIR PROTEUS MIRABILIS 

PRTNSP PROTEUS SP., NOT SPECIFIED 

PRTOTH PROTEUS SP., OTHER 

PRTVUL PROTEUS VULGARIS 

PRVSPP PROVIDENCIA SPECIES 

PSEAER PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

PSENSP PSEUDOMONADACEAE FAMILY, NOT SPECIFIED 
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Microorganism 

code 

LABEL 

PSEOTH PSEUDOMONADACEAE FAMILY, OTHER 

SALENT SALMONELLA ENTERITIDIS 

SALNSP SALMONELLA SP., NOT SPECIFIED 

SALOTH SALMONELLA SP., OTHER 

SALTYM SALMONELLA TYPHIMURIUM 

SALTYP SALMONELLA TYPHI OR PARATYPHI 

SERLIQ SERRATIA LIQUEFACIENS 

SERMAR SERRATIA MARCESCENS 

SERNSP SERRATIA SP., NOT SPECIFIED 

SEROTH SERRATIA SP., OTHER 

SHISPP SHIGELLA SPECIES 

STAAUR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

STACNS COAGULASE-NEGATIVE STAFYLOCOCCI, NOT SPECIFIED 

STAEPI STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

STAHAE STAPHYLOCOCCUS HAEMOLYTICUS 

STANSP STAPHYLOCOCCUS SP., NOT SPECIFIED 

STAOTH OTHER COAGULASE-NEGATIVE STAFYLOCOCCI (CNS) 

STEMAL STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA 

STRAGA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (B) 

STRHCG OTHER HAEMOL. STREPTOCOCCAE (C, G) 

STRNSP STREPTOCOCCUS SP., NOT SPECIFIED 

STROTH STREPTOCOCCUS SP., OTHER 

STRPNE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

STRPYO STREPTOCOCCUS PYOGENES (A) 

VIRADV ADENOVIRUS 

VIRCMV CYTOMEGALOVIRUS (CMV) 

VIRENT ENTEROVIRUS (POLIO, COXSACKIE, ECHO) 
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Microorganism 

code 

LABEL 

VIRHAV HEPATITIS A VIRUS 

VIRHBV HEPATITIS B VIRUS 

VIRHCV HEPATITIS C VIRUS 

VIRHIV HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) 

VIRHSV HERPES SIMPLEX VIRUS 

VIRINF INFLUENZA VIRUS 

VIRNOR NOROVIRUS 

VIRNSP VIRUS, NOT SPECIFIED 

VIROTH OTHER VIRUS 

VIRPIV PARAINFLUENZAVIRUS 

VIRRHI RHINOVIRUS 

VIRROT ROTAVIRUS 

VIRRSV RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) 

VIRSAR SARS-CORONAVIRUS 

VIRVZV VARICELLA-ZOSTER VIRUS 

YEAOTH OTHER YEASTS 

YERSPP YERSINIA SPECIES 

 

10.11 Operatsioonide kategooriad 

10.11.1NHSN operatsioonide koodid 

( Kirurgilised protseduurid) 

 

Kirurgiliseks protseduuriks loetakse sellist protseduuri, kus on tehtud nahka või limaskesti 

läbistav lõige (ei piisa punktsioonist) – ei pea olema teostatud operatsioonitoas. NHSN 

kirurgiline protseduur on loetletud alljärgnevas tabelis; minimaalselt invasiivsete 

protseduuride või mitt-NHSN kirurgia puhul märgitakse ankeeti „minimaalselt invasiivne“. 

NHSN kirurgilised koodid ) 
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(Allikas: NHSN Operative Procedure Category Mappings to ICD-9-CM Codes, October 2010 

www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf) 

Protseduur  Kirjeldus  

Kõhuaordi aneurüsmi 

parandamine  

Kõhuaordi resektsioon anastomoosi moodustamisega või 

asendamisega 

Jäseme amputatsioon Totaalne või osaline amputatsioon üla- või alajäsemel sh 

sõrmed ja varbad 

Appendiksi kirurgia Operatsioon appendiksil (mitte muu protseduuridega seotult) 

Dialüüsi šunt  AV šundi rajamine neerude asendusraviks  

Sapiteede, maksa või 

pankrease kirurgia 

Sapiteede eemaldamine või operatsioon sapiteedel, maksal 

või pankreasel (ei hõlma operatsioone ainult sapipõiel) 

Rindade kirurgia  Kahustuse või koe eemaldamine rinnalt sh radikaalne, 

modifitseeritud või osaline resektsioon, rinda säästev 

operatsioon, lõikega biopsia või mammoplastika 

Südame kirurgia  Protseduurid südameklappidel või vaheseinal; ei hõlma 

aortokoronaarset šunteerimist, operatsioone veresoontel, 

südame transplantatsiooni või stimulaatori paigaldamist 

Karotiidarterite 

endarterektoomia 

Endarterektoomia pea ja kaela veresoontel 

AKŠ nii rinna kui 

doonorpaikme lõikega 

Protseduurid rinnakul , et saavutada südame 

revaskulariseerimine sh ka sobiva veeni võtmine 

doonorpaikmelt 

AKŠ ainult rinnalõikega  Protseduurid rinnakul , et saavutada südame 

revaskulariseerimine 

Sapipõie operatsioon Koletsüstektoomia 

Jämesoole kirurgia  Lõige, resektsioon või anastomoos jämesoolel, ei hõlma 

rektumi operatsioone 

Kraniotoomia Lõige läbi koljuluu pääsemaks ajuni, ei hõlma punktsioone 

Keisrilõige  Keisrilõige  

Lülisamba kirurgia  Lülisamba fikseerimine  

Luumurdude avatud 

reponeerimine  

Luumurdude avatud reponeerimine pikkadel luudel, mis 

vajavad siemist või välist fikseerimist. Ei hõlma liigesproteesi 

paigaldamist 



 

108 
 

Protseduur  Kirjeldus  

Maokirurgia  Lõige maol või mao eemaldamine sh osaline või totaalne 

gastektoomia. Ei hõlma vogotoomiat ja fundoplikatsiooni 

Songakirurgia Kubeme, femoraalse, naba või eesmise kõhuseina songa 

parandamine. ei hõlma diafragmaalse või väratisonga 

kirurgiat 

Puusaprotees  Artroplastika puusaluudel 

Südame transplantatsioon  Südame transplantatsioon 

Abdominaalne 

hüsterektoomia  

Emaka eemaldamine läbi kõhuseina 

Põlveliigese protees  Artroplastika põlveliigestel  

Neeru transplantatsioon  Neeru transplantatsioon 

Laminektoomia Seljaaju dekompressioon või avastamine läbi lülisamba luude 

Maksa transplantatsioon  Maksa transplantatsioon  

Kaela kirurgia  Suured lõiked neelul või radikaalsed lõiked kaelal. Ei hõlma 

kilpnäärmete või kõrvalkilpnäärmete operatsioone 

Neerukirurgia  Lõiked või manipulatsioonid neerul koos või ilma 

struktuuride eemaldamisega 

Munasarjade kirurgia  Operatsioonid munasarjadel ja ümbritsevas koes  

Kardiostimulaatori 

paigaldamine  

Kardiostimulaatori paigaldamine, manpulatsioonid või 

vahetus 

Eesnäärme kirurgia  Eesnäärme lõikused häbemeluu või lahkliha kaudu; Ei hõlma 

transuretraalset prostate resektsiooni  

Perifeerne veresoonte 

šunteerimine 

Perifeerne veresoonte šunteerimine arteritel 

Rektumikirurgia  Operatsioonid pärasoolel  

Peensoole kirurgia  Lõiked või resektsioon peensoolel  

Põrna kirurgia  Põrna eemaldamine  

Rindkere kirurgia  Mitte südamega seotud, mitte vaskulaarne  rindkerekirurgiash 

pulmonektoomia ja  diafragmaal- või väratisonga 

parandamine 

Kilpnäärma või 

kõrvalkilpnäärme kirurgia 

Resektsioon või manipulatsioon kilpnäärmel või 

kõrvalkilpnäärmel 
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Protseduur  Kirjeldus  

Vaginaalne hüsterektoomia  Emaka eemaldamine vaginaalselt  

Ventrikulaarse šundi 

paigaldamine  

Ventrikulaarse šundi operatsioonid sh revision ja 

eemaldamine 

Kõhukirurgia  Kõhuoperatsioonid, mis ei hõlma seedetrakti või sapisüsteemi 

MÄRKUS: Kui lõige ei ole täielikult suletud protseduuri lõpuks (juhtmed või dreenid 

läbistavad operatsioonihaava), siis operatsioon ei vasta NHSN kirurgilisele protseduurile.  

Mitte-NHSN kirurgia või minim invasiivne kirurgia 

 

1. Sünnitusabi protseduurid  

2. Hamba kirurgiline eemaldamine  

3. TURP - Transurethral resection of prostate  

4. Abstsessi avamine ja dreneerimine  

5. Kõik diabeetilisel põhjusel amputatsioonid kui haav jääb avatuks (paranemine 

teisespingsalt) -  

6. Kõik mud operatsioonid, kus paranemine teisespingsalt  

7. Tonsillektoomia  

8. Välise fiksaatori paigaldamine (Olizarov) 

9. Ventriiklite väline drenaaž   

10. Müoomide eemaldamine hüsterokoopial  

 

 

 

 

 


