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VANKOMÜTSIINRESISTENTSE ENTEROKOKI HAIGLASISESE 

LEVIKU TÕKESTAMISE JUHEND 

 

 

EESMÄRK 

Käesoleva juhendi eesmärk on ühtsete nõuete kehtestamine vankomütsiinresistentse enterokoki 

haiglasisese leviku vältimiseks. 

 

KEHTIVUS 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes. 

 

VASTUTUS 

Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste meditsiinijuhid, ülem- ja vanemõed, juhendi 

täitmist kontrollib infektsioonikontrolliteenistus. 

 

TEGEVUSKIRJELDUS 

 

1. Mõisted 

 

1.1. Vankomütsiinresistentne enterokokk (VRE)  

 

Enterokokid on grampositiivsed bakterid, mis koloniseerivad inimese seede- ja genitaaltrakti. 

Kõige sagedamini põhjustavad infektsioone Enterococcus faecium ja Enterococcus faecalis. 

Terminiga “vankomütsiinresistentne enterokokk” tähistatakse enterokokkide tüvesid, mis on 

muutunud resistentseks vankomütsiini suhtes.  

  

VRE võib saastada patsienti ümbritsevat keskkonda. Kontaminatsiooni risk on suurenenud 

kõhulahtisuse korral. Saastunud pinnad (s.h. patsienti ümbritsevad esemed nagu öökapp, dušitool, 

kapid jne) võivad olla VRE allikaks, kui neid õigesti ei puhastata ja desinfitseerita.  

 

Tähtsaimaks nakkusallikaks haiglatingimustes on vankomütsiinresistentse enterokokiga 

koloniseeritud/infitseeritud patsient või töötaja. Levik toimub saastunud käte vahendusel, harvem 

saastunud instrumentide või pindade kaudu. 

 

Patsiendipoolsed riskifaktorid, mis soodustavad VRE levikut tervishoiuasutustes: 

- kõhulahtisus, inkontinents 

- katmata haavad 

- enterostoomi olemasolu 

- puudulik isiklik hügieen 

1.2. Kolonisatsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismis ilma 

haigussümptomiteta. 
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1.3. Infektsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismis koos 

haigussümptomitega. 

1.4. Kohortimine – ühesuguse mikroorganismi kolonisatsiooni või infektsiooniga patsientide 

paigutamine ühte palatisse. 

2. Informatsiooni liikumine 

2.1. VRE-positiivse laborianalüüsi korral informeerib infektsioonikontrolliteenistus viivitamatult 

vastava osakonna vanemõde, tema puudumisel valveõde ja teavitab kontaktisolatsiooni 

rakendamise vajalikkusest. 

2.2. VRE-positiivsuse selgumisel osakonnas informeerib vanemõde, tema puudumisel valveõde 

viivitamatult infektsioonikontrolliteenistust. 

2.3. Infektsioonikontrolliteenistuse õde külastab patsienti esimesel võimalusel ja teeb vajaduse 

korral lisakorraldusi. 

2.4. Osakonna vanemõde vastutab selle eest, et kõik isikud, kes puutuvad kokku isoleeritud 

patsiendiga, oleksid teadlikud kehtivast isolatsioonikategooriast.  

2.5. Kui VRE-positiivne patsient viiakse üle teise osakonda või tema lahkumine osakonnast on 

seotud väljaspool osakonda toimuvate protseduuridega vastutab informatsiooni edastamise 

eest ülemineku või protseduuri kokku leppinud meditsiinitöötaja. 

3. Dokumentatsioon 

 

Kogu dokumentatsioon (v.a labori saatekirjad) märgistatakse kollase kontaktisolatsiooni tähistava 

kleebisega. Haiguslugu ja muid dokumente ei viida kunagi isolatsioonipalatisse. 

4. Patsiendi teavitamine 

 

Osakonna vanemõde/valveõde vastutab selle eest, et patsient oleks teadlik kätehügieeni ja 

kontaktisolatsiooni reeglitest. Patsiendil tuleb rangelt keelata teiste patsientide puudutamine ja 

abistamine. Palatist väljumine ilma mõjuva põhjuseta on keelatud. 

5. Kontaktisolatsiooni rakendamine 

 

Kontaktisolatsioon rakendatakse lisaks standardabinõudele. (JKL-52) 

Patsiendi vastuvõtmisel kontrollib vastuvõttev arst või õde isolatsioonivajaduse olemasolu eHLs. 

Kõikide patsientide puhul, kes on hospitaliseerimisel koloniseeritud VRE-ga või kelle VRE-

positiivsus selgub ravi käigus rakendatakse kontaktisolatsioon vastavalt käesolevale juhendile. 

Isolatsiooniabinõude õigeaegse rakendamise eest vastutab patsiendi vastu võtnud arst juhul, kui 

patsiendi VRE-positiivsus on teada hospitaliseerimisel või raviarst juhul, kui patsiendi VRE-

positiivsus selgub ravi käigus. 

Märke isolatsiooni rakendamise, kehtiva isolatsioonikategooria või isolatsiooni lõpetamise kohta 

eHL-s teeb infektsioonikontrolliteenistus.  

 

5.1. Patsiendi paigutamine 
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Võimalusel paigutatakse patsient eraldi tualettruumiga üksikpalatisse. Kui osakonnas on mitu 

VRE-positiivset patsienti, võib nad paigutada ühte palatisse (kohortimine).  

Isolatsioonivõimaluste puudumisel osakonnas otsustab patsiendi paigutamise infektsioonikontrolli 

teenistus. 

Palati uksele või patsiendi voodi külge pannakse kontaktisolatsiooni silt. Palati ukse võib jätta 

lahti. 

Kui ravi seisukohast on oluline patsiendi liikumine väljaspool isolatsioonipalatit, siis toimub see 

üksnes infektsioonikontrolliteenistuse loal. Patsient võib väljuda palatist eeldusel, et ei toimu 

ümbritsevate pindade saastumist (patsient teeb enne palatist väljumist kätehügieeni, kõik haavad 

on kaetud ning puudub eksudaat; patsiendil ei ole kõhulahtisust või inkontinentsi) ja ta ei puuduta 

teisi patsiente. 

 

5.2. Kätehügieen 

Käte antiseptika viiakse läbi enne isolatsioonipalatisse sisenemist ja isikukaitsevahendite 

kasutusele võttu vastavalt kätehügieeni juhendile (JKL 98). 

Pärast isikukaitsevahendite eemaldamist ja enne isolatsioonipalatist lahkumist tuleb teha käte 

antiseptika, vajadusel tehakse eelnevalt ka hügieeniline kätepesu. Pärast kätehügieeni läbiviimist 

tuleb vältida tööriietuse ja käte kontakti patsiendi, esemete ja pindadega palatis. 

 

5.3. Tervishoiutöötaja isikukaitsevahendid (IKV) ja nende kasutamise järjekord 

VRE-positiivse patsiendiga otsesel kokkupuutel olev tervishoiutöötaja kasutab oma käte ja 

tööriietuse saastumise vältimiseks isikukaitsevahendeid. 

Tervishoiutöötaja isikukaitsevahenditeks VRE-positiivse patsiendi puhul on veekindel kaitsekittel 

ja mittesteriilseid kindad. 

IKV kasutuselevõtmisele eelneb korrektne käte antiseptika. IKV kasutusele võtmise järjekord 

enne palatisse sisenemist: veekindel kaitsekittel, kindad. 

Kui kindad saastuvad eritistega, mis võivad sisaldada kõrges kontsentratsioonis mikroorganisme 

(väljaheide, haavaeritis jne), vahetatakse kindad enne sama patsiendi teiste kehapiirkondade 

puudutamist või enne uut tegevust/protseduuri sama patsiendi juures. Enne uute kinnaste 

kasutusele võttu tehakse käte antiseptika. 

Kui palatis on mitu patsienti, siis võetakse kasutusele uued isikukaitsevahendid minnes ühe 

patsiendi juurest teise juurde. 

IKV eemaldamise järjekord enne palatist väljumist: kindad, veekindel kaitsekittel. Kasutatud 

isikukaitsevahendid asetatakse palatis asuvasse musta jäätmekotti. 

6. Põetus- ja hooldusvahendid, diagnostikavahendid 

 

Põetus-, hooldus- ja diagnostikavahendid komplekteeritakse ainult VRE-positiivse patsiendi jaoks. 

Vahendid asuvad palatis ning palatist välja ei tooda. Lüüsi olemasolul võivad vahendid asuda 

lüüsis. Võimalusel kasutatakse ühekordseid vahendeid. 

Korduvkasutusega vahendeid (stetoskoop, infuusor, perfuusor, infusioonistatiiv, termomeeter, 

ratastoolid, rulaatorid jne) kasutatakse ainult selles isolatsioonipalatis ja desinfitseeritakse pärast 

igat kasutuskorda. 

Patsiendilt võetud analüüside proovinõud asetatakse suletavasse kilekotti, mis desinfitseeritakse 

pealt enne palatist välja toomist. 

Vajadusel korduvkasutusega vahendite ja aparatuuri isolatsioonipalatist välja toomisel isolatsiooni 

kestel või isolatsioon lõppedes (patsiendi lahkudes), puhastatakse kõik kasutusel olnud 
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korduvkasutatavad vahendid ja aparatuur enne palatist välja toomist mehhaaniliselt hõõrudes 

üldpuhastusvahendiga niisutatud ühekordselt kasutatava puhastuslapiga ja seejärel 

desinfitseeritakse. 

Isolatsiooni lõppedes tuleb kõik ühekordsed kasutusel olnud tarvikud (nt kinda- ja maskikarp, 

kaitsekitlid koos kileümbrisega, seebi ja antiseptikumi dosaatorid, kätekuivatuspaberid, 

tualettpaber) ära visata. 

7. Patsiendi transportimine 

 

Kui VRE-positiivne patsient viiakse üle teise osakonda või tema lahkumine osakonnast on seotud 

väljaspool osakonda toimuvate protseduuridega vastutab informatsiooni edastamise eest 

ülemineku või protseduuri kokku leppinud meditsiinitöötaja. 

Väljaspool isolatsioonipalatit tuleb rakendada kõiki abinõusid vältimaks mikroorganismide 

ülekannet teistele patsientidele, esemetele ja pindadele. 

Patsiendi saatmisel/transportimisel uuringutele ja protseduuridele või teise osakonda kannab 

tervishoiutöötaja veekindlat kaitsekitlit ja kindaid, kui tal on otsene kokkupuude patsiendiga ja 

patsiendi lähiümbrusega (voodi, ratastool). 

Patsiendi saatmisel ei pea tervishoiutöötaja kasutama isikukaitsevahendeid, kui on tehtud 

korrektne kätehügieen ja puudub otsene kontakt patsiendiga. 

Patsiendile tuleb selga panna puhtad riided. Juhul kui patsienti transporditakse voodiga, peab 

voodipesu olema puhas. 

8. Üldnõuded ruumide puhastusele 

 

Palatis puhastatakse kontaktpinnad (aknalauad, söögilauad, riidekapp, öökapid, voodiraamid, 

voodimadratsid, kraanikauss, ukselingid jne) mehhaaniliselt hõõrudes üldpuhastusvahendiga ja 

desinfitseeritakse. Puhastamise suund on alati puhtamalt mustemale, alustades palatis kaugemal 

asuvatest pindadest (aknalauad, muud tasapinnad jne) ning lõpetades patsiendi voodiga.  

Puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatakse ühekordseid puhastuslappe. Igale tarvikule, 

seadmele kasutatakse eraldi uut puhastuslappi. 

Kõige viimasena tuleb puhastada ja desinfitseerida palati tualettruum. 

Eritistega saastunud pinnad puhastatakse koheselt mehhaaniliselt hõõrudes 

üldpuhastusvahendiga ja seejärel desinfitseeritakse. Seejärel tuleb eemaldada saastunud kindad, 

teha käte antiseptika ning panna kätte uued kindad ning jätakata tavapärast koristust, kasutades 

eespool kirjeldatud töövõtteid ning töö teostamise järjekorda. 

 

8.1. Igapäevane koristus 

Isolatsioonipalat koristatakse viimasena. Palati koristusvahendeid (veeämber, mopivars, 

mopialus jne) kasutatakse vaid selle isolatsioonipalati koristamiseks ja hoitakse teistest 

koristusvahenditest eraldi ning puhastatakse ja desinfitseeritakse alati palati koristuse järgselt. 

 

Erilist rõhku pöörata patsiendi lähiümbruse ja kontaktpindade mehhaanilisele puhastamisele ning 

desinfitseerimisele (kasutuses olevad meditsiiniseadmed, öökapid, voodiraamid, kraanikauss, 

tualettruum, ukselingid jne). 

VRE-positiivse patsiendi palat ja kontaktpinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse igapäevaselt 

vähemalt 2 korda päevas. 

 



 

      TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM 

 

JUHEND 

Tähis JK-203 

Viide  

Versioon 01 

 

 

JKL-203 / Vankomütsiinresistentse enterokoki haiglasisese leviku tõkestamise juhend  5/6 

 
 

8.2. Lõppkoristus 

Patsiendi osakonnast väljakirjutamise järgselt palat puhastakse ja desinfitseeritakse. Palati 

lõppkoristusel järgitakse üldkoristuse nõudeid. 

 

Kõik kasutuses olnud ühekordsed tarvikud visatakse ära, k.a. avamata pakendid. Meditsiiniseadmed 

ja tarvikud, mis on mõeldud korduvkasutuseks tuleb palatis puhastada mehhaaniliselt hõõrudes 

üldpuhastusvahendiga ning seejärel desinfitseerida. Kui on tarvikuid, mida on võimalik masinpesus 

pesta, siis see on piisav. 

 

Palatis olevad vahe- ja dušikardinad asetatakse palatis isesulavasse pesukotti ja saadetakse pessu. 

Vahesirmid puhastatakse ja desinfitseeritakse (juhul, kui neid kasutatakse). 

 

Palati täiendavaks desinfitseerimiseks võib kasutada õhkdesinfektsiooni meetodit. Selle meetodi 

kasutamisel on vajalik eelnevalt kõik kontaktpinnad ning meditsiiniseadmed puhastada 

puhastusainega, seejärel tellida õhkdesinfektsiooni protseduur keskkonnaosakonnast. Palatisse 

võivad jääda kõik kasutusel olnud korduvkasutatavad tarvikud ja meditsiiniseadmed. 

 

Palat on kasutusvalmis, kui kõik pinnad on puhastatud, desinfitseeritud ja kuivad või läbinud 

õhkdesinfektsiooni protseduuri. 

 

8.3. Voodipesu 

Isolatsioonipalatis kasutatakse masinas pestavat patja või spetsiaalset vedelikukindlat padjakaitset 

ja spetsiaalse kattega kaetud madratsit, mida saab patsiendi lahkumisel üldpuhastusvahendiga 

pesta ja seejärel desinfitseerida. 

Kasutatud voodipesu, tekk ja padi sorteeritakse palatis vastavalt pesukäitlemise protseduurile 

(PKL-136) isesulavatesse pesukottidesse. Isesulavad pesukotid paigutatakse omakorda 

läbipaistvasse kilekotti, mis desinfitseeritakse välispidiselt enne palatist välja toomist. Pesu 

pestakse tavalises korras. 

 

8.4. Toidunõud 

Ei vaja erikäitlust. Masinpesu kuuma vee ja üldpuhastusvahendiga on piisav mikroorganismide 

hävitamiseks. Toit tuuakse ja mustad toidunõud viiakse VRE-positiivse patsiendi palatist ära 

viimasena. 

9. Jäätmed 

 

Jäätmekäitlus toimub vastavalt meditsiiniliste jäätmete käitlemise juhendile (JKL-61). Jäätmekott 

desinfitseeritakse välispidiselt enne palatist välja toomist. 

10.  Külastajad 

 

Külastajad sisenevad palatisse ainult valvepersonali loal. Enne palatisse sisenemist tutvustatakse 

osakonna valveõe poolt külastajatele kätehügieeni nõudeid ja õpetatakse isikukaitsevahendite 

kasutamist. 

VRE-ga koloniseeritud või infitseeritud patsiendi külastajatel keelatakse rangelt teiste patsientide 

puudutamine või abistamine. 
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Külastaja võib viia patsiendi riided koju kilekotti pakendatuna ja pesta tavapesuga koos. 

 

 

11. Isolatsiooni lõpetamine 

 

Patsiendi korduval hospitaliseerimisel rakendatakse alati kontaktisolatsiooni abinõud. 

12. VRE patsient ambulatoorses vastuvõtus/uuringukabinetis 

 

VRE-positiivset patsienti ei pea kutsuma uuringutele/protseduuridele/ambulatoorsesse vastuvõttu 

tööpäeva lõpus, kui rangelt järgitakse standardabinõusid (patsiendi ja personali kätehügieen, 

kontaktpindade ja kasutatud meditsiiniseadmete puhastamine ning desinfitseerimine pärast igat 

kasutust). 

 

Tervishoiutöötaja peab kasutama isikukaitsevahendeid (kindad, veekindel kaitsekittel), kui on 

otsene kokkupuude patsiendiga (haava sidumine, protseduuride tegemine, patsiendi abistamine, 

hooldustoimingud jne). 

 

VRE-positiivne patsient võib oodata ootealal koos teiste patsientidega. Ootealale sisenedes peab 

patsient tegema käte antiseptika. Haavad peavad olema puhtalt kaetud, riided ei tohi olla saastunud 

kehavedelikega. 

 

Pärast patsiendi lahkumist puhastatakse kontaktpinnad ja kasutatud meditsiiniseadmed 

mehhaaniliselt hõõrudes üldpuhastusvahendiga ja desinfitseeritakse. 

13. Järelvalve ja skriining 

 

VRE järelvalvet Kliinikumis korraldab infektsioonikontrolliteenistus. 

Skriiningu vajaduse otsustab infektsioonikontrolliteenistus koostöös osakonnaga. Patsientide 

skriiningut viib läbi osakonna personal. 
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