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VERE JA TEISTE KEHAVEDELIKEGA LEVIVATE INFEKTSIOONIDE 

VÄLTIMISE JA TÖÖALASE KOKKUPUUTEJUHTUMI JÄRGSE TEGUTSEMISE 

JUHEND 

 

1. EESMÄRK 

 

Juhendi eesmärgiks on vältida vere ja teiste kehavedelikega levivate infektsioonidega 

nakatumist ja kehtestada tööalase kokkupuutejuhtumi järgse tegutsemise reeglid Kliinikumis. 

 

2. KEHTIVUS 

 

Juhend kehtib kõigis Kliinikumi struktuuriüksustes. Juhendi täitmise eest vastutavad 

struktuuriüksuste juhid. Kontrolli käesoleva juhendi täitmise üle teostab infektsioonikontrolli 

teenistus. 

 

3. MÕISTED  

 

3.1 Kokkupuutejuhtum 

 

Kokkupuutejuhtum on nahka läbiv vigastus (kriimustus/torge vere või teiste kehavedelikega 

saastunud nõela või muu terava vahendiga), samuti kahjustunud naha (lõhed, abrasioonid, 

dermatiit), limaskesta ja konjunktiivi kontakt patsiendi vere või teiste kehavedelikega. 

 

3.2 Verega levivad infektsioonid 

 

Teada on üle 20 verega leviva patogeeni, tähtsamad nendest on B-hepatiidi viirus (HBV), C-

hepatiidi viirus (HCV) ja inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV). 

 

3.3 Teised kehavedelikud 

 

Verega levivate nakkustekitajate ülekanne võib toimuda ka teiste kehavedelikega - liikvor, 

liigesevedelik, pleuravedelik, kõhukelmevedelik, südamepaunavedelik, lootevedelik, sülg 

hambaravi protseduuridel, seemnevedelik, tupesekreet; kõik nähtavat verd sisaldavad 

kehavedelikud ning koetükid. HIV puhul loetakse nakkusohtlikuks ka rinnapiim. 

 

3.4 Nakatumisrisk 

 

Ligikaudne nakatumisrisk erinevates situatsioonides: 

- nahka läbiv vigastus, nakkusallikas on HIV-positiivne: 0,3% 
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- kokkupuude limaskestade/naha kaudu, nakkusallikas HIV-positiivne: 0,1% 

- nahka läbiv vigastus, nakkusallikal on veres määratav HCV-RNA: 0,5-1,8% 

- nahka läbiv vigastus, nakkusallikas HBeAg-positiivne: 30% 

 

Nakatumisrisk suureneb: 

- kokkupuutel silmaga nähtava koguse verega 

- kokkupuutel nähtavalt verega saastunud vahendiga 

- kokkupuutel vahetult nakkusallika veenist või arterist eemaldatud vahendiga 

- nahka läbiva vigastuse korral 

- sügava vigastuse korral (>3 mm) 

- õõnesnõela ja suurema läbimõõduga nõelaga vigastamisel 

- kokkupuutel suure viiruskoormusega patsiendi vere või teiste kehavedelikega (HIV 

serokonversioon või terminaalstaadium; HbeAg positiive nakkusallikas; määratav hulk HCV-

RNA vereproovis või rohkem kui ühe verega leviva viirusega infitseeritud nakkusallikas) 

- end vigastanud töötaja ei ole HBV vastu adekvaatselt vaktsineeritud 

- kui pole kasutatud isikukaitsevahendeid ja rakendatud õigeid esmaabivõtteid 

 

4. TEGEVUSKIRJELDUS 

 

4.1 Kokkupuutejuhtumi vältimine 

 

4.1.1 Standardabinõud (JKL-52) 

 

Standardabinõude eesmärgiks on tõkestada vere ja teiste kehavedelike vahendusel levivate 

mikroorganismide ülekannet. Kuna patsiendi nakkusohtlikkus on enamasti teadmata, tuleb 

kõikidesse patsientidesse suhtuda kui võimalikesse HBV, HCV ja HIV kandjatesse, st 

nakkusohtlikuks tuleb pidada kõikide patsientide verd ja teisi kehavedelikke. 

 

4.1.2 Kätehügieen (JKL-98) 

 

Käte antiseptika viiakse läbi spetsiaalselt selleks ettenähtud alkoholilahusega enne ja pärast 

iga kontakti patsiendiga, sõltumata sellest, kas kindaid kanti või mitte. Silmale nähtava 

saastumise korral on vajalik hügieeniline kätepesu ja järgnev käte antiseptika; silmaga 

mittenähtava saastumise korral piisab käte antiseptikast. 

 

4.1.3 Isikukaitsevahendid 

 

Isikukaitsevahendeid ( ts, 

kaitseprillid/kaitseekraan, kindad) tuleb kasutada protseduuride puhul, millega võib kaasneda 

patsiendi vere ja teiste kehavedelike pritsmete tekkimise oht või mille puhul rohke 

määrdumine on tõenäoline. 

Teadaoleva verega leviva infektsiooniga patsientide invasiivseid protseduure ja operatsioone 

on soovitatav teostada 2 paari ülestikku asetatud kinnastega. 

 

4.1.4 Ohutusnõuete järgimine 
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Oluline on järgida ohutusnõudeid terariistade kasutamisel. Soovitatav on üleminek kaasaegsel 

turvatehnoloogial põhinevate instrumentide kasutamisele, kasutada võimalusel nõelte- ja 

terariistade vabu süsteeme. Mitte kasutada ebavajalikke teravaid esemeid. Kõik mittevajalikud 

süsted tuleks ära jätta. 
Saastunud ja kasutamata terariistad pakendatakse tekkekohas (JKL-61) järgides ohutusnõudeid 

terariistade kasutamisel ühekordse kasutusega spetsiaalsesse kollasesse konteinerisse vältides 

konteineri välispinna saastumist ja pakendaja naha vigastumist. Protseduuri tegemisel peab 

teravate jäätmete konteiner olema käeulatuses. Süstlanõela kaitse tagasi panek pärast nõela 

kasutamist on keelatud. Teravate jäätmete konteinerid tuleb sulgeda ja utiliseerida, kui nad on 

kolmveerandtäis. Kanistri või konteineri välispinna saastumisel vere ja teiste kehavedelike 

pritsmetega, juhindutakse Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhendist (JKL-52).  

Spetsiaalseid konteinereid peab olema piisaval hulgal, need peavad olema vajadusel 

transporditavad (protseduuri toimumise kohta viimiseks) 

Töötajate nahavigastused peavad olema veekindlalt kaetud. 

 

4.1.5. Vaktsineerimine B-hepatiidi vastu 

 

Ohustatud Kliinikumi töötajad peavad vastunäidustuste puudumisel olema B-hepatiidi vastu 

vaktsineeritud. Töötajaid vaktsineerib Sisekliiniku nakkuskabinet (Puusepa 1A, tel 7 319 120, 

vastuvõtule registreerumiseks tel 7 319 100). Vaktsineerimiseelne testimine HBV markerite 

suhtes ei ole vajalik. Pärast kolmanda vaktsiinidoosi manustamist tuleb kontrollida HBs-

antikehi, kui antikehi ei ole tekkinud, kontrollitakse töötajat HBs antigeeni kandluse suhtes 

ning negatiivse analüüsivastuse korral vaktsineeritakse veelkord kolme annusega. Kui kahel 

korral kolme annusega vaktsineerimise järel antikehi ei teki on ebatõenäoline, et edasiste 

dooside järel immuunvastust välja kujuneks. 

 

4.2 Kokkupuutejuhtumi järgne tegevus 

 

4.2.1 Esmaabi 

 

Verel lasta vabalt voolata. Nahk pesta rohke vee ja seebiga, mitte hõõruda ega pigistada. 

Limaskesti pesta rohke veega. Konjunktiivi pritsmetega saastumise korral loputada rohke 

veega, kontaktläätsede kandjad peaksid silma loputama nii enne kui pärast läätse 

eemaldamist. 

 

4.2.2 Kokkupuutejuhtumi registreerimine 

 

Iga kokkupuutejuhtum tuleb viivitamatult registreerida. Tööalase kokkupuutejuhtumi 

registreerimiseks tuleb meditsiinitöötajal täita lõike- ja torkevigastuste või pritsmetega 

saastumise teatis (VKL-76), mille blanketid asuvad iga osakonna valveõe käes. 

Vahetult pärast teatise täitmist võtta ühendust nakkusosakonna valvearstiga (tel 53 318 646), 

kes korraldab vajadusel immuunpreparaatide, vaktsiini või profülaktiliste ravimite 

manustamist 

 

4.2.3 Nakkusallika uurimine 
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Kui nakkusallikas on teada: 

- kas tal on teadaolevalt verega levivaid infektsioone (HIV, HBV, HCV) 

- kui puuduvad värsked andmed, siis võtta võimalusel analüüsid: 

--HIV Ag/Ab, HCV Ab ja HBsAg. Veri võtta kollase korgiga katsutisse. Veri 

saata tööajal immuunanalüüsi laborisse Puusepa 1a, töövälisel ajal Puusepa 8 

(ruum B101). 

- Kui patsient on teadaolevalt HIV positiivne, siis uurida kas ta võtab antiretroviirusravimeid? 

Kui jah, siis milliseid? 

 

 

4.3 Kokkupuutejuhtumi järgne profülaktika  

 

4.3.1 HIV-profülaktika: 

 

- Profülaktiliste ravimite vajaduse otsustab nakkusosakonna valvearst. 

 

- HIV profülaktikat alustatakse juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 

  -- toimus kokkupuude nakkusohtliku kehavedeliku/koega (vt 3.3) 

  JA 

-- nakkusohtlik materjal sattus limaskestale/konjunktiivile või vigastatud 

nahale või oli tegu nahka läbiva vigastusega (kriimustus/torge) 

JA 

-- nakkusallikas on HIV positiivne. Vajadusel korraldatakse nakkusallika 

testimine (vt 4.2.3). Kui allikat ei ole võimalik testida, otsustab profülaktika 

alustamise infektsionist igal üksikjuhul eraldi. 

 

- Kui nakkusallikas on teadaolevalt HIV-positiivne, tuleb profülaktikat alustada ka juhul, kui 

allika viimastes analüüsides ei olnud HIV-RNA määratav 

 

- Juhul kui profülaktika osutub vajalikuks, alustatakse sellega esimesel võimalusel, esimestel 

tundidel pärast kokkupuutejuhtumit, seetõttu on oluline nakkusosakonna valvearsti 

viivitamatu teavitamine. 

 

- Profülaktikat alustatakse reeglina kombinatsiooniga Truvada (tenofoviirdisoproksiil 245 mg/ 

emtritsitabiin 200 mg) 1 tablett kaks korda päevas + Kaletra (lopinaviir 200 mg/ ritonaviir 50 

mg) 2 tabletti kaks korda päevas. Ravimid on olemas erakorralise meditsiini osakonnas, nende 

väljastamise korraldab nakkusosakonna valvearst. 

 

- Profülaktika alustamise järel tuleb esimesel võimalusel (72 tunni jooksul) pöörduda 

infektsionisti vastuvõtule, kes vajadusel korrigeerib profülaktikat, korraldab edasise jälgimise 

ning nõustab töötajat. 

 

- HIV profülaktika kestus on 28 päeva 

 

- Rasedus/rinnaga toitmine ei ole HIV-profülaktika vastunäidustuseks 
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4.3.3 HBV-profülaktika: 

 

- Vaktsiinprofülaktika on näidustatud juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 

  -- toimus kokkupuude nakkusohtliku kehavedeliku/koega (vt 3.3) 

  JA 

-- nakkusohtlik materjal sattus limaskestale või vigastatud nahale või oli tegu 

nahka läbiva vigastusega (kriimustus/torge) 

JA 

-- patsient on HBV positiivne 

JA 

-- töötaja ei ole HBV suhtes immuunne. Immuunseks loetakse töötajad, kes on 

vaktsineeritud kolme doosi HBV vaktsiiniga ning selle järel on tekkinud 

adekvaatne immuunvastus (HBsAb >10 mIU/ml) ning töötajad, kellel on 

põdemise järgne HBV vastane immuunsus (HBcAb positiivsed) 

 

- Kui töötaja ei ole HBV vastu vaktsineeritud, on vaktsineeritud ühe doosiga või ei ole 

vaktsineerimise järel tekkinud adekvaatset immuunvastust, manustatakse 1 doos HBV vastast 

immunoglobuliini. 

 

- Immunoglobuliini vajaduse otsustab nakkushaiguste osakonna valvearst.  

 

- Vaktsineerimata, osaliselt vaktsineeritud töötaja või töötaja, kes on kolme doosiga 

vaktsineeritud, kuid HBsAb tase ei ole teada – esimesel võimalusel (eelistatult esimese 24 

tunni jooksul) tuleb pöörduda infektsionisti vastuvõtule, kes  vajadusel korraldab 

vaktsineerimise ja/või lisadoosi immunoglobuliini 

 

4.3.4 HCV-profülaktika: 

- spetsiifilist profülaktikat ei ole 

 

4.4 Kokkupuutejuhtumi järgne töötaja jälgimine 

 

4.4.1 Pärast kokkupuutejuhtumit määratakse töötajal esimesel võimalusel HBsAb, HBcAb, 

HBsAg, HCV Ab, HIV Ag/Ab 

 

4.4.2 Kui nakkusallikas on HIV-postiivne 

Sõltumata sellest, kas ennast vigastanu sai profülaktikat või mitte, on vajalik HIV Ag/Ab 

kontroll 6 nädalat ja 4 kuud pärast kokkupuutejuhtumit; ravimprofülaktika saanud töötajat 

tuleb lisaks jälgida ka kõrvaltoimete osas. 

 

4.4.3 Kui nakkusallikas on HBV positiivne 

Kui töötaja on teadaolevalt HBV suhtes immuunne, ei ole edasine jälgimine vajalik. 

Kui töötaja ei ole teadaolevalt HBV suhtes immuunne, määratakse HBsAg 6 nädalat, 3 ja 6 

kuud pärast kokkupuutejuhtumit. 

 

4.4.4 Kui nakkusallikas on HCV positiivne 
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Kuus nädalat pärast kokkupuutejuhtumit määratakse HCV RNA, 3 kuu pärast HCV RNA 

ning HCV Ab, 6 kuud pärast kokkupuutejuhtumit HCV Ab 

 

4.4.5 Kui nakkusallikas ei ole teada, või pole teada, kas tal on verega levivaid haigusi: 

- jälgimise ja profülaktika vajaduse otsustab nakkusosakonna valvearst igal üksikjuhul eraldi. 

 

4.4.6 Kokkupuutejuhtumi järgse jälgimise perioodil võib töötaja jätkata tavapärast tööd, 

jälgimisega tööalaseid piiranguid ei kaasne. Küll aga on nakatumisriski korral keelatud 

doonorlus, töötajat tuleb nõustada ohutu seksi osas. 

 

4.5. Koolitus 

 

Koolitusi korraldab infektsioonkontrolli teenistus. 

 

VIITED 

 

VKL-76 Lõike- ja torkevigastuste või pritsmetega saastumise teatis 

JKL-52 Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend 

JKL-98 Kätehügieeni juhend 

JKL-61 Meditsiinjäätmete käitlemise juhend 


