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METITSILLIINRESISTENTSE STAFÜLOKOKI HAIGLASISESE 
LEVIKU TÕKESTAMISE JUHEND 

 
1. EESMÄRK 
 
Käesoleva juhendi eesmärgiks on ravi ohutuse tagamine metitsilliinresistentse stafülokoki leviku 
tõkestamise 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 
 
Metitsilliinresistentne stafülokokk 
Metitsilliinresistentne stafülokokk (MRSA) on selline Staphylococcus aureus`e tüvi, mis on 
muutunud resistentseks kõikidele beetalaktaamantibiootikumidele − penitsillinaasresistentsetele 
penitsilliinidele (metitsilliin, oksatsilliin), tsefalosporiinidele, karbapeneemidele (imipeneem, 
meropeneem, ertapeneem) – ning sageli ka teistele antibiootikumidele. Metitsilliinresistentsus 
tekib mecA geeni olemasolu tõttu kromosoomis, mis muudab penitsilliini siduva valgu struktuuri. 
Stafülokokid, nii antibiootikumtundlikud kui –resistentsed võivad olla inimese normaalse 
mikrofloora koostisosaks koloniseerides peamiselt ninaesikut ja kubemepiirkonda. MRSA-ga 
koloniseeritud/infitseeritud patsient või töötaja on peamiseks MRSA levitajaks haiglatingimustes. 
MRSA levik osakonnas toimub kõige sagedamini käte vahendusel. 
 
Kolonisatsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismi mittesteriilsetes 
piirkondades ilma haigussümptomiteta. 
 
Infektsioon – mikroorganismide olemasolu ja paljunemine organismi steriilsetes piirkondades. 
 
Kohortimine– ühesuguse mikroorganismi kandluse või infektsiooniga patsientide paigutamine 
ühte palatisse 
 
4. TEGEVUSKIRJELDUS 
 
4.1. Kontaktisolatsiooni kehtestamine 
 
Kõikide patsientide puhul, kes on hospitaliseerimisel koloniseeritud/infitseeritud MRSA-ga või 
kelle MRSA-positiivsus selgub ravi käigus rakendatakse kontaktisolatsiooni abinõusid vastavalt 
käesolevale juhendile. Isolatsiooniabinõude õigeaegse rakendamise eest vastutab patsiendi vastu 



Tähis JKL-16 
Viide  

TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM 
 
 Versioon 04 

 

JKL-16v04/ MRSA juhend 2/5 
 

võtnud arst juhul, kui patsiendi MRSA-positiivsus on teada hospitaliseerimisel või raviarst juhul, 
kui patsiendi MRSA-positiivsus selgub ravi käigus. 
 
4.2. Informatsiooni liikumine 
 
Osakonna vanemõde peab informeerima infektsiooniteenistuse õde igast patsiendist, kelle puhul 
tuvastatakse MRSA-positiivsus. 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 kui osakonnast lahkumine on seotud 
väljaspool osakonda seotud protseduuridega. 
 
4.3. Dokumentatsioon 
 
Kogu dokumentatsioon (va. labori saatekirjad) märgistatakse kollase kontaktisolatsiooni tähistava 
kleebisega. Haiguslugu ja muid dokumente ei viida kunagi isolatsioonipalatisse. 
Kehtivast isolatsioonikategooriast teeb vastava märke elektroonilisse haiguslukku 
infektsiooniteenistuse arst või õde. 
 
4.4. Patsiendi paigutamine 
 
Patsient paigutatakse üksikpalatisse. Kui osakonnas on mitu MRSA-positiivset 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. 
 
4.5. Patsiendi teavitamine 
 
Patsiendile antakse MRSA infoleht ja kollane MRSA kaart (lisa 1). 
Patsiendile tutvustatakse kontaktisolatsiooni ja kätehügieeni põhimõtteid. Patsiendil tuleb rangelt 
keelata teiste patsientide puudutamine, abistamine ning palatist väljumine ilma mõjuva põhjuseta. 
 
4.6. Kätehügieen 
 
Käte antiseptika viiakse läbi enne isolatsioonipalatisse sisenemist vastavalt kätehügieeni juhendile. 
Isolatsioonipalatisse sisenemisel peab personal kandma kindaid. Kindad vahetatakse kohe, kui nad 
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 tehakse eelnevalt ka 
hügieeniline kätepesu. Pärast käte antiseptika läbiviimist tuleb hoolikalt vältida käte kontakti 
patsiendi, esemete ja pindadega palatis. 
Personalil, kel on kätel nahakahjustus (näiteks ekseem, psoriaas), ei ole soovitav töötada MRSA-
positiivse patsiendiga. 
 
4.7. Meditsiinitöötaja isikukaitsevahendid (IKV) 
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Meditsiinitöötaja isikukaitsevahenditeks MRSA-positiivse patsiendi puhul on täiendav ühekordne 
kaitsekittel, kaitseprillid/kaitseekraan, kirurgiline mask, müts ja kindad. Kaitsevahendeid 
kasutavad MRSA-ga infitseeritud või koloniseeritud patsiendiga kokkupuutuv haiglapersonal. 
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 teke 
või kaitsekitli rohke määrdumine on tõenäoline, siis on soovitav kasutada lisaks kaitsekitlile 
ühekordset kilepõlle. 
 
4.8. IKV kasutamise järjekord 
 
IKV kasutusele võtmise järjekord enne palatisse sisenemist: kaitsekittel, kirurgiline mask, müts, 
kaitseprillid/kaitseekraan, kindad. 
IKV eemaldamise järjekord enne palatist väljumist: kindad, kaitseprillid/kaitseekraan, kaitsekittel, 
müts, kirurgiline mask. 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 (EKG-aparaat, 
ultraheliaparaat jm) ja 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. Selle puudumisel 
katta padi ja madrats ühekordse kilest padja- ja madratsikaitsega, mis asetatakse musta jäätmekotti 
patsiendi lahkumisel. 
Kasutatud voodipesu ja tekk pakitakse samas palatis isesulavasse pesukotti ja pestakse tavalises 
korras. Jäätmed asetatakse musta jäätmekotti, vedelikud valatakse kanalisatsiooni. 
 
4.11. Toidunõud 
 
MRSA-ga patsiendi palatist viiakse toidunõud ära viimasena. Toidunõud ei vaja erikäitlust, piisab 
nõude pesemisest nõudepesumasinas. 
 
4.12. Koristamine 
 
MRSA-ga patsiendi palat koristatakse viimasena. Kontaktpinnad desinfitseeritakse, eritistega 
saastunud pinnad esmalt 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 
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desinfitseeritakse, kardinad vahetatakse välja. 
 
4.13. Külastajad 
 
Külastajad sisenevad palatisse ainult valvepersonali loal. Enne palatisse sisenemist tutvustatakse 
külastajatele käte antiseptika põhimõtteid ja kitli kasutamist. MRSA-ga koloniseeritud või 
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, kindad, müts, mask). Eelnevalt informeeritakse teisi osakondi ja 
kabinette MRSA olemasolust. Uuringukabineti personal kasutab isikukaitsevahendeid. MRSA-ga 
patsiendi uuringud ja protseduurid on soovitav viia läbi tööpäeva lõpus, mille järgselt 
desinfitseeritakse kontaktpinnad. Patsiendi surma korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ka 
surnukeha transpordil ja lahangu ajal. 
 
4.15. Isolatsiooni lõpetamine 
 
Otsuse isolatsiooni lõpetamise kohta teeb infektsioonikontrolli teenistus. 
 
4.16. Järelvalve 
 
MRSA järelvalvet Kliinikumis korraldab infektsioonikontrolli teenistus. Patsientide skriiningut 
viib läbi osakonna valvepersonal. 
 
4.16.1. Patsientide skriining MRSA suhtes 
 
Järelvalvekülvid võetakse järgmistesse riskigruppidesse kuuluvatelt patsientidelt 
 

• patsiendid, kes on viibinud välisriigis haiglaravil vähemalt 24 tundi viimase aasta 
jooksul ja/või, kel on teostatud invasiivseid protseduure (kaasa arvatud dreenide, 
kateetrite sisestamine, intubatsioon, dialüüs) või on viibinud välisriigi haiglas 
nahainfektsioonide (nt. abstsessid, furunklid) tõttu. 

• patsiendid, kes on viibinud mõnes teises Eesti haigla osakonnas või 
hoolekandeasutuses, kus on probleemiks MRSA. 

• MRSA positiivse patsiendi palatikaaslased. 
 
4.16.2. Patsientidelt MRSA skriininguks võetav materjal 
 
Igalt patsiendilt võetaks järelvalvekülvid MRSA suhtes järgmistest kohtadest 

• ninaesik, 
• kurgukaared, 
• kahjustunud nahk (kaasa arvatud kateetrite ümbrus, trahheostoomia ava), haavad, 

vastsündinutel nabakönt, 
NB! Kui patsiendil on mitmeid nahadefekte võetakse külvid kõikidest kahjustunud 
nahapiirkondadest. 

• kateeteruriin põiekateetriga patsientidelt, 
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• kubeme piirkond, 
• rögaeritusega patsientidelt röga. 

 
4.16.3. Personali skriining MRSA suhtes 
 
Personalilt võetakse järelvalvekülve MRSA suhtes järgnevatel juhtudel 

• kõik uued töötajad, 
• töötamine välisriigi haiglas viimase aasta jooksul, 
• puhangu korral. 

 
4.16.4. Personalilt MRSA skriininguks võetav materjal 
 
Igal töötajal võetakse järelvalvekülvid MRSA suhtes järgmistest kohtadest 

• ninaesik, 
• kurgukaared, 
• kubeme piirkond, 
• nahakahjustus (nt. ekseem, psoriaas). 

 
4.16.5. Dekolonisatsioon 
 
Dekolonisatsiooni vajaduse patsientidel ja personalil otsustab ja viib läbi infektsioonikontrolli 
teenistus. 
 
4.17. MRSA patsient ambulatoorses vastuvõtus 
 
Teadaolev MRSA-ga patsient kutsuda võimalusel ambulatoorsesse vastuvõttu viimasena. 
Meditsiinipersonal peab kasutama isikukaitsevahendeid (vt. 4.7. ja 4.8.). Patsienti uuringukabinetti 
suunamisel informeeritakse uuringukabineti personali MRSA-positiivsest patsiendist (vt. 4.14.). 
Pärast patsiendi lahkumist desinfitseeritakse kontaktpinnad. 
 
4.18. Väliskülaline töö- või õppeülesannete tõttu 
 
Kõigil välisriikidest tulevatel isikutel, kes puutuvad kokku patsientidega õppe-eesmärgil või 
tööülesannete tõttu peab olema arsti või mikrobioloogialabori poolt väljastatud dokument MRSA 
negatiivsuse tõestamiseks. 

• Tõendi väljastamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui kaks nädalat, 
• tõendi olemasolu eest vastutab Kliinikumipoolne kutsuja,  
• tõendi olemasolu kontrollib Infektsiooniteenistus. 

 
 
 


