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European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use
Vorm H1. Haigla andmed 1/3

Haigla kood:

Uuringu kuupäev: al. __ / __ /____  kuni: __ / __  / ____
pp / kk / aaaa pp / kk / aaaa

Haigla suurus (voodikohtade üldarv)
Aktiivravi voodikohtade arv
IRO voodikohtade arv

PPS-st väljaarvatud osakonnad? � Ei

� Jah, palun täpsusta, mis liiki osakonnad välja arvati:
_______________________________________________

Voodikohtade üldarv kaasatud osakondades: 
PPS-i kaasatud patsientide üldarv:

Haigla liik � Kohalik � Kesk � Piirkondlik

� Eri, täpsusta: ______________________

Haigla omanik:   � Avalik � Era, mittetulundus

� Era, tulundus � Muu/teadmata

Arv
Aasta

andmed
Inc./ Total 

(1)

Sisse-/väljakirjutamiste arv aastas
Inc Tot

Voodipäevade arv aastas

Käteantiseptikumi kasutus liitrit/aastas Inc Tot

Kätehügieeni võimaluste vaatluste arv/aastas Inc Tot

Verekülvi settide arv/aastas Inc Tot

CDI-le võetud faecese uuringute arv/aastas Inc Tot

Täiskohaga infektsioonikontrolliõdede arv

Inc TotTäiskohaga infektsioonikontrolliarstide arv

Täiskohaga antibiootikumravi konsultantide arv

Täiskohaga registreeritud õdede arv

Inc TotTäiskohaga õeabiliste arv

Täiskohaga registreeritud õdede arv IRO-s

Täiskohaga õeabiliste arv IRO-s

Õhklevi isolatsioonipalatite arv

(1) Andmed koguti ainult kaasatud osaondadest (Inc , = soovitatud) või  kogu haiglast l 
(Tot); kui PPS-i kaasati kõik osakonnad (Inc=Tot), märgi “Inc”

Haigla on administratiivse haiglagrupi (AHG) osa:

� Ei � Jah � kui jah:

Andmed kohalduvad: � Ainult sellele haiglale � Kõikidele AHG haiglatele

AHG kood: AHG liik: Kohalik Kesk Piirk Eri

Voodikohtade arv AHG-s:  Üld Aktiivravi voodid



European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use
Vorm H2. Haigla andmed 2/3

Haigla kood:

Uuringu kuupäevad: al. __ / __ /____  kuni:  __ / __  / ____
pp/ kk / aaaa pp / kk / aaaa

Infektsioonikontrolli (IK) programm:

Kas on olemas IK aastaplaan, heakskiidetud haigla juhi või juhi 
asetäitja poolt? � Jah � Ei

Kas on olemas IK aastaaruanne, heakskiidetud haigla juhi või 
juhi asetäitja poolt? � Jah � Ei

Osalemine seirevõrgustikes:

Millistes seirevõrgustikes teie haigla eelmisel aastal osales? 
(märgi kõik võimalikud) 
� SSI � ICU   � CDI   � Antimikroobne resistentsus
� Antimikroobse ravi kasutus � Muu, täpsusta ____________ 

________________________________________________

Mikrobioloogia/diagnostika toimimine:

Kas nädalavahetustel on arstidel võimalus tellida 
mikrobioloogilisi analüüse ja saada tulemusi?
Kliinilised testid: � Laupäev   � Pühapäev
Skriiningtestid: � Laupäev   � Pühapäev

Kommentaarid/märkused:   _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Kas teie haiglas on olemas TI ennetamiseks või antimikroobse
strateegia jaoks järgnevad? (Jah/Ei/Ei tea)
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IRO

Pneumoonia

Vereinfektsioonid

Op-i piirkonna inf-d

Antimikroobse ravi kasutus

Ülehaiglaline / teised osakonnad

Pneumoonia

Vereinfektsioonid

Op-i piirkonna inf-d

Urotrakti infektsioonid

Antimikroobse ravi kasutus

Pneumoonia, vereinfektsiioonid urotrakti infektsioonid: tervishoiuga seotud ja/või 
seadmega seotud; Koolitus: koolitus või õpe; Kontrollkaart: ise kohaldatud; Audit: 
väline protsess (protsessi jälgimine, vaatlused…)CEO: Chief Executive Officer, Managing Director; SSI: operatsioonipiirkonna 

infektsioon; IRO: intensiivravi osakond (HAI-d IRO-s); CDI: Clostridium difficile 

infektsioon; 
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Vorm H3. Haigla andmed 3/3

Haigla kood: Uuringu kuupäevad:  alates __ / __ /____  kuni:  __ / __  / ____
pp / kk /aaaa             pp / kk / aaaa

käteantiseptikumi olemasolu kohta vaadeldud voodite arv ja uuringu päeval kell 00:01 hõivatuse kohta hinnatud voodite arv= ühised andmed, üldiselt sama arv 
kui voodikohtade üldarv haiglas. 

Number
Inc./

Total (1)

Voodite arv, kus käteantiseptikum on kohapeal, patsiendi alas

Käteantiseptikumi olemasolu kohta vaadeldud voodite arv

Palatite arv haiglas

Ühekohaliste palatite arv haiglas

Eraldi WC ja dušiga ühekohaliste palatite arv haiglas

Uuringu päeval kell 00:01 hõivatud voodite arv

Uuringu päeval hõivtuse kohta hinnatud voodite arv

Kas haiglas on olemas ametlik kord antimikroobse ravi sobivuse ülevaatamiseks 72 tunni jooksul 
algsest korraldusest (määramisejärgne ülevaade)? 

O Jah, kõigis osakondades O jah, ainult valitud osakondades O Jah, ainult IRO-s O Ei

Kas teie haigas tervishoiutöötajad (THT) kannavad kaasas käteantiseptikumi pudeleid (nt oma taskus) ? (kui jah, palun 
määra protsent) 

O Ei O >0-25% THT O >25-50% THT O >50-75% THT O >75% THT O Jah, protsent teadmata

Soovituslik: ülehaiglaliselt kogutud osakonna indikaatorid: 

(1)Andmed koguti ainult kaasatud osakondade kohta (Inc = soovitatav) või kogu haigla kohta (Tot); Kui kõik 
osakonnad kaasati uuringusse (Inc=Tot), märgi “Inc”



European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use 
Vorm W. Osakonna andmed

Uuringu kuupäev1:     ___  / ___  /  _______    Haigla kood [__________] Osakonna nimetus (lüh.) /Üksuse tähis [__________]
pp /    kk/ aaaa

Osakonna eriala2 � PED � NEO � ICU � MED � SUR � G/O � GER � PSY � RHB � LTC � OTH � MIX

Osakonna patsientide üldarv3 [__________] 

Teise profiiliga raviarsti/patsientide arv

(ainult LIHTNE):

Raviarsti/patsiendi 
profiil

Patsientide arv 
osakonnas4

1Sama osakonna patsiendid tuleb võimalusel kaasata ühel päeval; 2Osakonna peamine eriala: >=80% patseintidest on selle profiiliga, muidu vali mixed  
3Valikuline standard, kohustuslik lihtne andmete kogumine; 3-4 patsientide arv, saabunud osakonda enne või täpselt 8:00 AM ja ei ole välja kirjutatud uuringu  
ajaks; 5Aasta: andmete aasta, eelmine aasta või kõige viimane kättesaadav aasta; 6Osakonda antud alkoholiga käteantiseptikum liitrites samal aastal; N = 
number; THT=tervishoiutöötaja

Arv Aasta5

Voodipäevade arv osakonnas/ aastas

Käteantiseptikumi kasutus liitrites/aastas6

Kätehügieeni võimaluste vaatluste arv/aastas

Voodikohtade arv osakonnas

Voodite arv, kus käteantiseptikumi pudelid on kohapeal

Uuringu ajal osakonnas tööl olnud THT arv

THT arv osakonnas, kes kannavad kaasas käteantiseptikumi

Palatite arv osakonnas

Ühekohaliste palatite arv osakonnas

Eraldi WC ja dušiga ühekohaliste palatte arv

Hõivatud voodite arv uuringu päeval kell 00:01

Kas selles osakonnas on olemas ametlik kord antibiootikumide 
sobivuse ülevaatamiseks 72 tunni jooksul algsest korraldusest
(määramisejärgne ülevaade)? O Jah O Ei

Kommentaarid/märkused:    _________________________________________________________________________



European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use 
Vorm A. Standard protokoll: Patsiendi andmed, antimikroobne ravi (AM) ja TI andmed

TI 1 TI 2

TI kood

Invasiivne vahend (3) O Jah O Ei O Teadmata O Jah O Ei O Teadmata

TI olemas hospitaliseerimisel O Jah O Ei O Jah O Ei

TI avaldumise kuupäev(4) /          / /          / 

TI päritolu O meie haigla   O teine haigla O 
muu/ teadmata

O meie haigla O teine haigla    O 
muu/ teadmata

TI seostatav antud 
osakonnaga

O Jah O Ei O Teadmata O Jah O Ei O Teadmata

Kui VRI: lähtekoht (5)

MO kood

AMR P
D
R MO kood

AMR P
D
RAM (6) SIR AM (6) SIR

Mikroorganism 1

Mikroorganism 2

Mikroorganism 3

Haigla kood [__________]  Osakonna nimi (lüh.)/tähis [__________] 

Uuringu kuupäev:   ___  / ___  /  20___ (pp/kk/aaaa)

Patsiendi number:  [_________________________________]

Vanus aastates: [____] a;   Vanus kui < 2 aastat vana: [_____] kuud

Sugu:  M  /  N Hospitaliseerimise kuupäev:  ___  / ___  /  _____

Raviarsti eriala: [__________]

Operatsioon vastuvõtmisest alates:  

O Ei ole operatsiooni O Min.invasiivne/mitte-NHSN operatsioon

O NHSN op -> täpsusta (soovituslik): [__________] O Teadmata

McCabe skoor:  

O Mitte-fataalne O Kõrge suremuse risk

O Keskmine suremuse risk O Teadmata

Vastsündinu, sünnikaal: [______] grammi

Tsentraalne veresoonesisene kateeter: � Ei � Jah � Teadmata

Perifeerne veresoonesisene kateeter: � Ei � Jah � Teadmata

Kusepõie kateeter:    � Ei � Jah � Teadmata

Intubatsioon: � Ei � Jah � Teadmata

Patsient saab antimikroobset ravi (1):    � Ei � Jah

Patsiendil on TI(2): � Ei � Jah

(1)Uuringu ajal, v.a.op-i eelne profülaktika 24h enne kell 8:00 AM uuringu päeval; kui jah, täida 
antimikroobse ravi andmed; kui patsient saab >3 antimikroobse ravimi, lisa uus vorm; (2) 
[infektsioon algab ≥ 3 päeval, VÕI SSI kriteeriumid sobivad (operatsioon eelneva 30p/90p), 
VÕI väljakirjutatud aktiivravi haiglast <48h tagasi, VÕI CDI ja väljakirjutatud aktiivravi haiglast < 
28 päeva tagasi VÕI algus < 3 päeval peale invasiivset vahendit/protseduuri Päev1 või Päev2]  
JA [HI juhu kriteeriumid vastavad uuringu päeval VÕI patsient saab (iga) ravi TI tõttu JA juhu 
kriteeriumid sobivad ravi Päev1 ja uuringu päeva vahel]; kui jah, täida TI andmed; kui 
patsiendil on > 2 HI, lisa uus vorm.

Patsiendi andmed (koguda kõikide patseintide kohta)

KUI JAH

pp / kk / aaaa

X

(3) Invasiivne vahend olemas enne infektsiooni algust (PN-intubatsioon, BSI-CVC/PVC, UTI-põiekateeter); 
(4) Ainult infektsioonid, mis ei ole olemas hoapitaliseerimisel (pp/kk/aaaa); (5) C-CVC, C-PVC, S-PUL, S-UTI, S-DIG, 
S-SSI, S-SST, S-OTH, UO, UNK; (6) AB: testitud antibiootikud: STAAUR: OXA+ GLY; Enterococci: GLY; 
Enterobacteriaceae: C3G + CAR; PSEAER and Acinetobacter: CAR; SIR: S=tundlik, I=mõõdukalt, R=resistentne, 
U=teadmata; PDR: Pan-resistentne: N=Ei, P=võimalik, C=kinnitunud, U=Teadmata
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Manustamine: P: parenteraalne, O: oraalne, R: rektaalne, I: inhalatsioon;  Näidustus: keskkonna (CI), pikaravi 
(LI) või aktiivhaigla (HI) tekkese infektsiooni ravi; operatsiooni profülaktika: SP1: üks doos, SP2: üks päev, SP3: 
>1päeva; MP: meditsiiniline profülaktika; O: muu; UI: näidustus teadmata; Diagnoos: vt koodiraamat, ainult CI-LI-
HI; Põhjendus Hgl-s: Jah/Ei; AM Muudetud? (+ põhjus): N=ei muudetud; E=eskalatsioon; D=De-eskalatsioon; 
S=muutus IV-st oraalsele; A=kõrvaltoimed; OU=muudetud, muu/teadmata põhjus; U=teadmata; Kui muudetud, 
samal näidustusel antud 1se AM alguskpv; Doose/päev nt. 3 x 1 g; g=gram, mg=milligram, IU=international units, 
MU=million IU



European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use 
Vorm B. Lihtne protokoll: Antimikroobne ravi (AM) ja TI andmed

Haigla kood [__________]

Osakonna nimi (lüh.)/tähis [__________]  

Patsiendi number [_________________________________]

Vanus aastates: [____] a;   Vanus kui < 2 a vana: [_____] kuud

Sugu:  M  /  N

Hospitaliseerimise kuupäev: ___  / ___  /  _____     (pp/kk/aaaa)

Raviarsti eriala: [__________]

Patsient saab antimikroobset ravi)(1):    � Ei � Jah

Patsiendil on TI(2): � Ei � Jah
KUI JAH

Patsiendi andmed (ainult TI-ga ja /või antimikroobse raviga patsiendid)

(1)Uuringu ajal, v.a.op-i eelne profülaktika 24h enne kell 8:00 AM uuringu päeval; kui 
jah, täida antimikroobse ravi andmed; kui patsient saab >3 antimikroobse ravimi, lisa 
uus vorm; (2) [infektsioon algab ≥ 3 päeval, VÕI SSI kriteeriumid sobivad (operatsioon 
eelneva 30p/90p), VÕI väljakirjutatud aktiivravi haiglast <48h tagasi, VÕI CDI ja
väljakirjutatud aktiivravi haiglast < 28 päeva tagasi VÕI algus < 3 päeval peale
invasiivset vahendit/protseduuri Päev1 või Päev2]  JA [TI juhu kriteeriumid vastavad 
uuringu päeval VÕI patsient saab (iga) ravi HI tõttu JA juhu kriteeriumid sobivad ravi 
Päev1 ja uuringu päeva vahel]; kui jah, täida HI andmed; kui patsiendil on > 2 HI, lisa 
uus vorm.

TI 1 TI 2

TI kood

Invasiivne vahend(3) O Jah O Ei O Teadmata O Jah O Ei O Teadmata

TI olemas hospitaliseerimisel O Jah O Ei O Jah O Ei

TI avaldumise kuupäev(4) /          / /          / 

TI päritolu O meie haigla O teine haigla    O 
muu/ teadmata

O meie haigla O teine haigla O 
muu/ teadmata

TI seostatav antud 
osakonnaga

O Jah O Ei O Teadmata O Jah O Ei O Teadmata

Kui VRI: lähtekoht (5)

MO kood

AMR P
D
R MO kood

AMR P
D
RAM (6) SIR AM (6) SIR

Mikroorganism 1

Mikroorganism 2

Mikroorganism 3

(3) Invasiivne vahend olemas enne infektsiooni algust (PN-intubatsioon, BSI-CVC/PVC, UTI-põiekateeter); 
(4) Ainult infektsioonid, mis ei ole olemas hoapitaliseerimisel (pp/kk/aaaa); (5) C-CVC, C-PVC, S-PUL, S-UTI, S-
DIG, S-SSI, S-SST, S-OTH, UO, UNK; (6) AB: testitud antibiootikud: STAAUR: OXA+ GLY; Enterococci: GLY; 
Enterobacteriaceae: C3G + CAR; PSEAER and Acinetobacter: CAR; SIR: S=tundlik, I=mõõdukalt, 
R=resistentne, U=teadmata; PDR: Pan-resistentne: N=Ei, P=võimalik, C=kinnitunud, U=Teadmata

X
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Manustamine: P: parenteraalne, O: oraalne, R: rektaalne, I: inhalatsioon;  Näidustus: keskkonna (CI), pikaravi 
(LI) või aktiivhaigla (HI) tekkese infektsiooni ravi; operatsiooni profülaktika: SP1: üks doos, SP2: üks päev, SP3: 
>1päeva; MP: meditsiiniline profülaktika; O: muu; UI: näidustus teadmata; Diagnoos: vt koodiraamat, ainult CI-LI-
HI; Põhjendus Hgl-s: Jah/Ei; AM Muudetud? (+ põhjus): N=ei muudetud; E=eskalatsioon; D=De-eskalatsioon; 
S=muutus IV-st oraalsele; A=kõrvaltoimed; OU=muudetud, muu/teadmata põhjus; U=teadmata; Kui muudetud, 
samal näidustusel antud 1se AM alguskpv; Doose/päev nt. 3 x 1 g; g=gram, mg=milligram, IU=international units, 
MU=million IU


