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ESBL-POSITIIVSETE ENTEROBAKTERITE HAIGLASISESE LEVIKU 
TÕKESTAMISE JUHEND 

 
 
1. EESMÄRK 
 
Käesoleva juhendi eesmärgiks on ravi ohutuse tagamine ESBL-positiivsete 
enterobakterite leviku tõkestamine abil Kliinikumis. 
 
2. VASTUTUS 
 
Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes. Juhendi täitmise eest vastutavad 
struktuuriüksuste meditsiinijuhid, ülem- ja vanemõed. Käesoleva juhendi täitmist 
kontrollib infektsioonikontrolli teenistus. 
 
3. MÕISTED 
 
ESBL (extended spectrum beta-lactamase) e.laiendatud toimespektiga 
beetalaktamaas- ensüüm, mis inaktiveerib enamikke beetalaktaamantibiootikume. 
 
ESBL-positiivseteks enterobakteriteks nimetatakse selliseid mikroorganisme 
(E.coli, Klebsiella, jms), mis produtseerivad laiendatud toimespektriga 
beetalaktamaase ja seetõttu on muutunud resistentseks enamike 
beetalaktaamantibiootikumide suhtes. 
ESBL-positiivsed enterobakterid võivad pikaajaliselt koloniseerida inimese 
seedetrakti. Tähtsaimaks nakkusallikaks haiglatingimustes on ESBL-positiivse 
enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud patsient või töötaja, harvem toimub levik 
instrumentide või pindade vahendusel. 
 
Kolonisatsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismi 
mittesteriilsetes piirkondades ilma haigussümptomiteta. 
 
Infektsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismi steriilsetes 
piirkondades. 
 
 
4. TEGEVUSKIRJELDUS 
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4.1. Kontaktisolatsiooni kehtestamine 
 
Kõikide patsientide puhul, kes on hospitaliseerimisel koloniseeritud/infitseeritud 
ESBL-positiivsete enterobakteritega või kelle koloniseeritus/infitseeritus ESBL-
positiivse enterobakteriga selgub ravi käigus rakendatakse kontaktisolatsiooni 
abinõusidvastavalt käesolevale juhendile. 
Isolatsiooniabinõude õigeaegse rakendamise eest vastutab patsiendi vastu võtnud arst 
juhul, kui patsiendi koloniseeritus/infitseeritus ESBL-positiivsete enterobakteritega on 
teada hospitaliseerimisel või raviarst juhul, kui patsiendi koloniseeritus/infitseeritus 
ESBL-positiivsete enterobakteritega selgub ravi käigus. 
 
4.2. Informatsiooni liikumine 
 
Osakonna vanemõde peab informeerima infektsiooniteenistuse õde igast patsiendist, 
kellel tuvastatakse ESBL-positiivse enterobakeri olemasolu. Infektsiooniteenistuse õde 
külastab patsiendi palatit esimesel võimalusel ja teeb vajaduse korral lisakorraldusi. 
Osakonna vanemõde vastutab ka selle eest, et kõik isikud, kes puutuvad kokku 
isoleeritud patsiendiga, oleksid teadlikud kehtivast isolatsioonikategooriast. 
Isolatsioonipalati uks varustatakse kontaktisolatsiooni tähistava sildiga. Patsiendiga 
tegelev valveõde vastutab informatsiooni edasiandmise eest järgmisele 
valvepersonalile, kui patsient viiakse üle teise osakonda või osakonnast lahkumine on 
seotud väljaspool osakonda seotudprotseduuridega. 
 
4.3. Dokumentatsioon 
 
Kogu dokumentatsioon (v.a. labori saatekirjad) märgistatakse kollase 
kontaktisolatsiooni tähistavakleebisega. Haiguslugu ja muid dokumente ei viida 
kunagi isolatsioonipalatisse. Kehtivast isolatsioonikategooriast teeb vastava märke 
elektroonilisse haiguslukku infektsiooniteenistusearst või õde. 
 
4.4. Patsiendi paigutamine 
 
Patsient paigutatakse üksikpalatisse. Kui osakonnas on mitu ESBL-positiivse 
enterobakteriga patsienti, võib nad paigutada ühte palatisse (kohortimine). Kui 
patsiendi seisund võimaldab, on otstarbekas paigutada patsient sisekliiniku 
nakkusosakonda. Isolatsioonivõimaluste puudumisel osakonnas otsustab patsiendi 
paigutamise infektsioonikontrolli teenistus. 
Kui ravi seisukohast on oluline patsiendi liikumine osakonna koridoris (füsioteraapia, 
trombiennetus), siis toimub see üksnes infektsiooniteenistuse loal.  
 
4.5. Patsiendi teavitamine 
 
Patsiendile antakse ESBL-positiivse enterobakteri infoleht (lisa 1 ja 2) ning 
tutvustatakse kontaktisolatsiooni ja kätehügieeni põhimõtteid. Patsiendil tuleb rangelt 
keelata teiste patsientide puudutamine ja abistamine. 
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4.6. Kätehügieen 
 
Käte antiseptika viiakse läbi enne isolatsioonipalatisse sisenemist vastavalt 
kätehügieeni juhendile. 
Isolatsioonipalatisse sisenemisel peab personal kandma kindaid. Kindad vahetatakse 
kohe kui need puutuvad kokku eritistega, mis võivad sisaldada kõrges 
kontsentratsioonis mikroorganisme (roe, haavaeritis jms.). Enne uute kinnaste 
kasutamist tehakse käte antiseptika. 
Enne isolatsioonipalatist lahkumist eemaldatakse kindad ning viiakse läbi käte 
antiseptika, vajadusel ka hügieeniline kätepesu. Pärast käte antiseptika läbiviimist 
tuleb hoolikalt vältida käte kontakti patsiendi, esemete ja pindadega palatis. 
 
4.7. Meditsiinitöötaja isikukaitsevahendid (IKV) 
 
Meditsiinitöötaja isikukaitsevahenditeks ESBL-positiivse enterobakteriga 
koloniseeritud/infitseeritud patsiendi puhul on ühekordne kaitsekittel ja kindad. 
Kaitsevahendeid kasutavad kõik meditsiinitöötajad, kes puutuvad kokku ESBL-
positiivse enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud  patsiendiga.  
Kui patsiendile tehakse protseduure, mille käigus pritsmete ja aerosoolide tekkimine 
on tõenäoline(bronhoskoopia, trahhea aspiratsioon, aerosoolravi, hapniku 
manustamine ninakateetriga jms.) tuleb protseduuri läbiviimisel kasutada 
kaitseprille/kaitseekraani. Kui kehavedelike pritsmete tekevõi kaitsekitli rohke 
määrdumine on tõenäoline, siis on soovitav kasutada lisaks kaitsekitlile ühekordset 
kilepõlle. 
 
4.8. IKV kasutamise järjekord 
 
Enne palatisse sisenemist pannakse selga ühekordne kaitsekittel ja kätte kindad.  
Enne palatist väljumist eemaldatakse kõigepealt kindad ja seejärel ühekordne 
kaitsekittel. Need asetatakse musta jäätmekotti. Pärast kaitsevahendite eemaldamist 
tuleb hoolikalt vältida riiete kontakti patsiendi, esemete ja pindadega palatis. 
 
 
4.9. Põetus- ja hooldusvahendid, diagnostikavahendid 
 
Võimalusel kasutatakse ühekordseid vahendeid. Korduvkasutusega vahendeid 
(stetoskoop, termomeeter, ratastoolid jms.) kasutatakse ainult selles isolatsioonipalatis 
ning desinfitseeritakse isolatsiooni lõpetamise korral vastavalt tootjapoolsele 
kasutusjuhendile. Aparatuur ja (EKG-aparaat, ultraheliaparaat jm) patsiendiga 
kokkupuutuvad pinnad desinfitseeritakse enne palatist väljumist. 
 
4.10.Voodipesu ja jäätmed 
 
Soovitatav on kasutada masinas pestavat patja ja spetsiaalse kattega kaetud madratsit, 
mida saab patsiendi lahkumisel üldpuhastusvahendiga pesta ja seejärel desinfitseerida. 
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Selle puudumisel katta padi ja madrats ühekordse kilest padja- ja madratsikaitsega, 
mis asetatakse musta jäätmekotti patsiendi lahkumisel. 
Kasutatud voodipesu ja tekk pakitakse samas palatis pesukotti ja pestakse tavalises 
korras. Jäätmed asetatakse musta jäätmekotti, vedelikud valatakse kanalisatsiooni. 
 
4.11. Toidunõud 
 
ESBL-positiivse enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud patsiendi palatist viiakse 
toidunõud viimasena ära. Toidunõud ei vaja erikäitlust, piisab nõude pesemisest 
nõudepesumasinas.   
 
4.12. Koristamine 
 
ESBL-positiivse enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud patsiendi palat 
koristatakse osakonnas viimasena. Kontaktpinnad desinfitseeritakse, eritistega 
saastunud pinnad algul puhastatakse ühekordselt kasutatava puhastuslapi või 
paberkäterätiga ja seejärel desinfitseeritakse. Erilist rõhku pööratakse 
kontaktpindadele: ukselinkidele, voodiraamidele, öökappidele.  
Palati koristusvahendeid (veeämber, mopivars, mopialus, ühekordsed puhastus- ja 
põrandalapid) kasutatakse vaid selle isolatsioonipalati koristamiseks ja hoitakse 
teistest koristusvahenditest eraldi. Ämber, mopivars, mopialus puhastatakse ja 
desinfitseeritakse alati palati koristuse järgselt. 
Patsiendi väljakirjutamise järgselt palat puhastatakse, kõik pinnad, kasutatud vahendid 
ning seadmed desinfitseeritakse, kardinad vahetatakse välja. 
 
4.13. Külastajad 
 
Külastajad sisenevad palatisse ainult valvepersonali loal. Enne palatisse sisenemist 
tutvustatakse külastajatele käte antiseptika põhimõtteid ja kitli kasutamist ESBL-
positiivse enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud patsiendi külastajail tuleb 
rangelt keelata teiste patsientide puudutamine või abistamine. 
 
4.14. Patsiendi transportimine 
 
Patsiendi transpordil uuringukabinettidesse või teise osakonda kannavad 
meditsiinitöötajad isikukaitsevahendeid (kittel ja kindad). Eelnevalt informeeritakse 
teisi osakondi ja kabinette ESBL-positiivse enterobakteri olemasolust. 
Uuringukabineti personal kasutab isikukaitsevahendeid. ESBL-positiivse 
enterobakteriga koloniseeritud/infitseeritud patsiendi uuringud ja protseduurid on 
soovitav viia läbi tööpäeva lõpus, mille järel desinfitseeritakse kontaktpinnad. 
Patsiendi surma korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ka surnukeha transpordil ja 
lahanguajal. 
 
4.15. Isolatsiooni lõpetamine 
 
Isolatsioon lõppeb patsiendi haiglast väljakirjutamisega.  
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4.16. Järelvalve 
 
Järelvalvet Kliinikumis ESBL-positiivsetele enterobakteritele korraldab 
infektsioonikontrolli teenistus.  
 
4.16.1. Tegutsemine puhanguvälises situatsioonis 
 
4.16.1.1 Patsientide skriining/järelvalvekülvid ESBL-positiivsete enterobakterite 
suhtes 
Puhanguväliselt järelvalvekülve ESBL-positiivsete enterobakterite suhtes rutiinselt ei 
võeta. 
 
4.16.1.2. Personali skriining/järelvalvekülvid ESBL-positiivsete enterobakterite 
suhtes 
Puhanguväliselt järelvalvekülve ESBL-positiivsete enterobakterite suhtes rutiinselt ei 
võeta. 
 
4.16.2. Tegutsemine puhangu korral 
 
Tegevusjuhised tegutsemiseks puhangusituatsioonis kehtestab infektsioonikontrolli 
teenistus. 
 
 
 
 

 


