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TEGEVUSJUHEND TÖÖALASE KOKKUPUUTE KORRAL HINGAMISTEEDE 

TUBERKULOOSIGA PATSIENDIGA 

 

 

1. Eesmärk 

Juhendi eesmärgiks on kehtestada tegutsemise reeglid tööalase kokkupuute korral 

hingamisteede tuberkuloosiga patsiendiga Kliinikumis. 

 

2. Kehtivus 

Juhend kehtib kõigis Kliinikumi struktuuriüksustes, v.a. tuberkuloosiosakond. Juhendi 

täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid. Kontrolli käesoleva juhendi täitmise üle 

teostab infektsioonikontrolli teenistus. 

 

3. Mõisted 

3.1 Hingamisteede tuberkuloosiga patsiendid  

Kopsu- ja kõrituberkuloosiga patsiendid 

3.2 Kokkupuutejuhtum  

Olukord, kus patsiendi hingamisteede tuberkuloosi diagnoos selgub haiglas viibimise ajal.  

 

4. Tegevuskirjeldus 

4.1. Patsiendi isoleerimine 

Hingamisteede tuberkuloosiga patsiendi ja hingamisteede tuberkuloosi kahtlusega patsiendi 

puhul tuleb rakendada õhkisolatsiooni vastavalt mikroorganismide haiglasisese leviku 

vältimise juhendile (JKL-52). 

Infektsioonikontrolli teenistuse õde külastab patsienti esimesel võimalusel ja teeb vajaduse 

korral lisakorraldusi. 

4.2. Kokkupuutejuhtumist teavitamine 

4.2.1. Positiivse laborianalüüsi korral informeerib Infektsioonikontrolli teenistus 

viivitamatult osakonna vanemõde, tema puudumisel valveõde ja teavitab 

õhkisolatsiooni rakendamise vajalikkusest.  

4.2.2. Teadaolevalt hingamisteede tuberkuloosiga patsiendi hospitaliseerimisel või selle 

kahtlusel informeerib vanemõde, tema puudumisel valveõde viivitamatult 

infektsioonikontrolli teenistust (tel 5331 8067).  

4.3. Infotunni korraldamine  
Osakonnas, kus kokkupuutejuhtum aset leidis, korraldab administratiivkohustustega arst-

õppjõud vajadusel infotunni kõigile hingamisteede tuberkuloosiga patsiendiga kokku 

puutunud töötajatele. Infotunnis annavad pulmonoloog ja infektsioonikontrolli teenistuse 
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töötaja ülevaate antud juhtumiga seotud riskide suurusest, vastatakse juhtumiga seoses 

tekkinud küsimustele ning selgitatakse, kas ja kellele on vajalikud edasised tuberkuloosialased 

uuringud.  

4.4. Töötajate edasine jälgimine 

Töötajate edasine jälgimine toimub vastavalt riskihinnangule. Otsuse tegemisel võetakse 

arvesse tuberkuloosihaige nakkusohtlikkust, tehniliste ja individuaalsete kaitsevahendite 

kasutamist osakonnas,  kokkupuute ajalist kestust, meditsiinitöötaja tervislikku seisundit ja 

tuberkuloosi haigestumise riskitegurite olemasolu.  

4.4.1. Tuberkuloosi haigestumise riskitegurid 

Peamiseks tuberkuloosi haigestumise riskiteguriks töötajal on nõrgestatud 

immuunsus 

(primaarne immuunpuudulikkus, onkoloogilise haiguse ravi, organsiirdamise ja  

luuüdi siirdamise järgne periood, HIV (kui CD4 rakkude arv on <200 rakku/ml), 

süsteemne glükokortikosteroidravi, bioloogiline ravi jms). 

4.4.2. Hingamisteede tuberkuloosiga patsiendilt haigustekitaja töötajale 

ülekandumise risk 

 

Tabel 1. Hingamisteede tuberkuloosiga patsiendilt haigustekitaja töötajale ülekandumise riski 

hindamise üldised põhimõtted (lõpliku hinnangu annab pulmonoloog) 

 

Suur risk 

Patsiendil on M. tuberculosis 

hingamisteede materjalis 

tuvastatav mikroskoopial ja 

töötaja puutus patsiendiga 

kokku >8 tundi 

Keskmine risk 

Patsiendil on M. 

tuberculosis hingamisteede 

materjali külvis positiivne, 

kuid mikroskoopial 

negatiivne. 

Väike risk 

Patsiendil on GeneXpert 

meetodil teostatud analüüs 

hingamisteede materjalist 

positiivne, kuid M. tuberculosis 

mikroskoopial ja külvis 

negatiivne. 

 

Kui tuberkuloosihaige nakkusrisk on väike, siis täiendavaid uuringuid meditsiinitöötajatele ei 

teostata. 

Keskmine risk – täiendavaid uuringuid vajavad nõrgestatud immuunsusega töötajad.  

Suur risk - täiendavaid uuringuid vajavad nõrgestatud immuunsusega töötajad ja muu 

personal, kellel haigestumise risk on suurenenud (pikaaegne kontakt, kaitsevahendite 

mittekasutamine jms). 

 
 

VIITED 

JKL-52 Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend 

 

 


