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CLOSTRIDIUM DIFFICILE HAIGLASISESE 

LEVIKU TÕKESTAMISE JUHEND 
 

1. EESMÄRK 
 
Käesoleva juhendi eesmärgiks on Clostridium difficile haiglasisese leviku tõkestamine 
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 
 

3.1 Clostridium difficile 
 
Clostridium difficile on spoore ehk eoseid moodustav grampositiivne anaeroobne bakter. C. 
difficile on oluline antibiootikumraviga seotud kõhulahtisuse ja haiglatekkese infektsiooni tekitaja. 
Kliiniline pilt varieerub kergest kõhulahtisusest pseudomembranoosse koliidi ning toksilise 
megakoolonini. Peamiseks  C. difficile allikaks haiglas on C. difficile kolonisatsiooni või  
infektsiooniga patsient.  C. difficile levik haiglas toimub kõige sagedamini töötajate käte 
vahendusel. 
 

3.2 Diarröa (kõhulahtisus) 
 
Väljaheide on vedel (võtab konteineri kuju) ja sagedus on 3 või enam korda vähemalt 24 h jooksul  
või väljaheide on vedel ja oluliselt sagedasem patsiendi tavapärasest sooletegevusest. 
 
Tahket väljaheidet ei uurita C. difficile suhtes. 
 

4. TEGEVUSKIRJELDUS 
 
 4.1. Kontaktisolatsiooni rakendamine 
 
Kõikide patsientide puhul, kellel on diagnoositud C. difficile infektsioon rakendatakse 
kontaktisolatsiooni abinõusid vastavalt käesolevale juhendile. Isolatsiooniabinõude õigeaegse 
rakendamise eest vastutab patsiendi vastu võtnud arst juhul, kui patsiendi C. difficile infektsioon 
on teada hospitaliseerimisel või raviarst juhul, kui patsiendi C. difficile infektsioon selgub ravi 
käigus.  
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     4.2. Informatsiooni liikumine 
  
Infektsioonikontrolli teenistus informeerib osakonna vanemõde positiivse laborianalüüsi korral ja 
teavitab kontaktisolatsiooni rakendamise vajalikkusest. Osakonna vanemõde informeerib 
infektsioonikontrolli teenistust juhul kui C. difficile infektsiooni oli teada hospitaliseerimisel. 
Infektsioonikontrolli teenistuse õde külastab patsienti esimesel võimalusel. Osakonna vanemõde 
(tema puudumisel valveõde) vastutab  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 ja teiste osakondade ning 
abikabinettide personalile juhul, kui patsient viiakse üle teise osakonda või osakonnast lahkumine 
on seotud väljaspool osakonda toimuvate protseduuridega.  
 
 4.3. Dokumentatsioon 
 
Kogu dokumentatsioon (va. labori saatekirjad) märgistatakse kollase kontaktisolatsiooni tähistava 
kleebisega. Haiguslugu ja muid dokumente ei viida isolatsioonipalatisse.  
Kehtivast isolatsioonikategooriast teeb vastava märke elektroonilisse haiguslukku  
infektsiooniteenistuse arst või õde.  
 
 4.4. Patsiendi paigutamine  
 
Patsient paigutatakse üksikpalatisse. Kui osakonnas on mitu C. difficile infektsiooniga patsienti, 
võib nad paigutada ühte palatisse koostöös infektsioonikontrolli teenistusega (kohortimine). Kui 
patsiendi seisund võimaldab,  võib kaaluda patsiendi paigutamist sisekliiniku nakkusosakonda 
(eelnev kokkulepe nakkusosakonna valvearstiga) Isolatsioonivõimaluste puudumisel osakonnas 
otsustab patsiendi paigutamise infektsioonikontrolli teenistus. 
 
 4.5. Patsiendi teavitamine 
 
Patsiendile tutvustatakse käte hügieeni ja kontaktisolatsiooni põhimõtteid.  
    
 4.6. Meditsiinitöötaja isiklikud kaitsevahendid (IKV) ja nende kasutamise järjekord 
  
C. difficile infektsiooniga patsiendiga kokku puutuv haiglapersonal kasutab isiklikke 
kaitsevahendeid. Meditsiinitöötaja isiklikeks kaitsevahenditeks C. difficile infektsiooniga patsiendi 
puhul on täiendav ühekordne kaitsekittel ja kindad. IKV kasutusele võtmise järjekord enne pala-
tisse sisenemist: enne kaitsekittel, siis kindad. Palatis vahetatakse kindad ja teostatakse käte 
antiseptika kohese pärast kokkupuudet patsiendi eritistega.  Kui kehavedelike pritsmete teke või 
kaitsekitli rohke määrdumine on tõenäoline, siis on soovitav kasutada lisaks kaitsekitlile 
ühekordset veekindlat kilepõlle ja vajadusel teisi IKV komponente (mask, müts, kaitseprillid).  
IKV eemaldamise järjekord enne palatist väjumist: enne kindad, siis kaitsekittel. Need asetatakse 
palatis asuvasse musta jäätmekotti.  
Pärast kaitsevahendite eemaldamist tuleb vältida riiete kontakti patsiendi, esemete ja pindadega 
palatis. 
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 4.7. Käte hügieen 
 
Käte hügieen viiakse läbi enne isolatsioonipalatisse sisenemist vastavalt käte hügieeni juhendile 
(JKL-98). Enne isolatsioonipalatist lahkumist eemaldatakse kindad ning teostatakse alati 
hügieeniline kätepesu ja seejärel viiakse läbi käte antiseptika. Pärast käte antiseptika läbiviimist 
tuleb hoolikalt vältida käte kontakti patsiendi, esemete ja pindadega palatis. 
 
  
 4.8. Põetus- ja hooldusvahendid, diagnostikavahendid 
 
Põetus-, hooldus- ja diagnostikavahendeid (stetoskoop, termomeeter, vererõhu mõõtmise 
mansetid, ratastoolid, siibrid, potitool jms.) palatist välja ei tooda. Võimalusel kasutatakse 
ühekordseid vahendeid, mida käideldakse vastavalt meditsiinijäätmete käitlemise juhendile (JKL-
61) samas palatis. Kasutamata jäänud avatud pakendid (nt kinda- ja maskikarp, ühekordsed kitlid 
koos kileümbrisega jne) tuleb isolatsiooni lõppemisel või patsiendi lahkumisel ära visata. 
Korduvkasutusega vahendid desinfitseeritakse sporitsiidse toimega desinfektandiga pärast iga 
kasutuskorda ja isolatsiooni lõpetamise korral vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile. 
Klooripõhise desinfektandi vaba kloori sisaldus peab olema vähemalt 1000 ppm. 

 
 4.9.Voodipesu ja jäätmed 
 
Isolatsioonipalatis kasutatakse masinpestavat patja ja spetsiaalse kattega kaetud madratsit, mida 
saab patsiendi lahkumisel üldpuhastusvahendiga pesta ja seejärel desinfitseerida.  
Kasutatud voodipesu, tekk ja padi pakitakse samas palatis isesulavasse pesukotti ja pestakse 
tavalises korras. Jäätmed pakitakse vastavalt meditsiiniliste jäätmete käitlemise juhendile (JKL-
61), vedelikud valatakse kanalisatsiooni.  

 
 4.10. Toidunõud 
 
C. difficile infektsiooniga patsiendi palatist viiakse toidunõud viimasena. Toidunõud ei vaja 
erikäitlust, masinaga nõudepesu kuuma vee ja üldpuhastusvahendiga on piisav.  

 
 4.11. Koristamine 
  
C. difficile infektsiooniga patsiendi palat ja tualett koristatakse viimasena. C. difficile 
eemaldamiseks ja spooride inaktiveerimiseks kasutatakse sporitsiidse toimega desinfitseerivat 
ainet. Klooripõhise desinfektandi vaba kloori sisaldus peab olema vähemalt 1000 ppm. 
Desinfektsioonilahuse kontsentratsioon, temperatuur ning toimeaeg on kindlaks määratud 
tootjapoolsetes juhistes. Kontaktpinnad ja tualett puhastatakse ja desinfitseeritakse sporitsiidse 
desinfitseeriva lahusega vähemalt 2 korda ööpäevas. Koristamisel pööratakse erilist rõhku sageli 
katsutavatele kontaktpindadele (ukselinkidele, voodiraamidele, öökappidele, infusioonipumpadele 
jne). 
Palati koristusvahendeid (veeämber, mopivars, mopialus, desinfitseeriva lahuse pudel) kasutatakse 
vaid selle isolatsioonipalati koristamiseks ja hoitakse teistest koristusvahenditest eraldi. Ämber, 
mopivars, mopialus puhastatakse ja desinfitseeritakse alati palati koristuse järgselt. Puhastus- ja 
põrandalapid on ühekordsed.  
Eritistega saastunud pinnad puhastatakse koheselt ühekordselt kasutatava puhastuslapi või 
paberkäterätiga ja seejärel desinfitseeritakse sporitsiidse desinfitseeriva lahusega, mida tuleb 
valada lapile. Pinnad loputatakse pärast nõutud toimeaja möödumist.  
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Haige väljakirjutamise järgselt palat puhastakse, kõik pinnad, kasutatud vahendid ning seadmed 
desinfitseeritakse, kardinad vahetatakse.  
 
       4.12. Külastajad 
 
Külastajad sisenevad palatisse ainult valvepersonali loal. Enne palatisse sisenemist  tutvustatakse 
külastajatele kätehügieeni põhimõtteid ja kitli kasutamist. C. difficile infektsiooniga patsiendi 
külastajail tuleb keelata teiste patsientide puudutamine või abistamine. 

 
 
      4.13. Patsiendi transportimine 
 
Patsiendi transpordil abikabinettidesse või teise osakonda kantakse isiklikke kaitsevahendeid 
(kittel ja kindad). Eelnevalt informeeritakse teisi osakondi ja kabinette C. difficile infektsioonist. 
Abikabineti personal kasutab isiklikke kaitsevahendeid. C. difficile infektsiooniga patsiendi 
uuringud ja protseduurid on soovitav viia läbi tööpäeva lõpus, mille järel desinfitseeritakse 
kontaktpinnad.  
Patsiendi surma korral tuleb kasutada isiklikke kaitsevahendeid ka surnukeha transpordil ja 
lahangu ajal. 
 

4.14. Isolatsiooni lõpetamine 
 
Infektsioonikontrolli teenistus lõpetab isolatsiooni 48 h pärast seedetegevuse normaliseerumist 
koostöös osakonna personaliga. 
Puhangu korral koostab tegevusplaani infektsioonikontrolli teenistus koostöös osakonna 
personaliga.  
 
 4.15. Järelevalve 
 
C. difficile järelevalvet Kliinikumis korraldab infektsioonikontrolli teenistus.  
 
VIITED 
 
Käte hügieeni juhend (JKL-98) 
Meditsiiniliste jäätmete käitlemise juhend (JKL-61) 
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LISA 1. Pindade puhastamine ja desinfitseerimine Clostridium difficile puhul 
 

Desinfektant Spooridele  toimiv 
lahuse kontsen-
tratsioon 

Spoore 
inaktiveeriv 
toimeaeg 

Valmislahuse kehtivus ja 
lahuse valmistamine 

Naatriumhüpoklorit 
WHITEWASH DES 

0,5% (5000 ppm) 10 min Valmislahus säilib 24h 
Valmistamine: 
950 ml veele lisada 50 ml kontsentraati. 
Lahus kantakse eelnevalt pestud pinnale. 
Valmislahus  pihustada lapile (mitte pinnale) ja mehaaniliselt 
hõõruda.  Pinnad loputatakse pärast nõutud toimeaja 
möödumist.  

Naatriumperboraat (In-
cidin Active) 

2 % (1000 ppm) 5 min Valmislahus säilib  24 h 
Valmistamine: 
8 l veele lisada 160 g pulbrit. Aeg-ajalt segades lasta lahu-
sel 15 min seista, et tekiks toimeaine. 
Lahus kantakse eelnevalt pestud pinnale. 
Valmislahus  pihustada lapile (mitte pinnale) ja mehaaniliselt 
hõõruda.  Ei vaja maha loputamist. 

Naatriumperkarbonaat 
(47%), kvaternaarne 
ammoonium (25%) (Anios 
Oxy´Floor) 

0,5% (750 ppm) 15 min  Valmislahus säilib  8 tundi 
Valmistamine: 
5 l soojale veele lisada 25 g pulbrit, lasta seista 15 min, et 
tekiks toimeaine. Pesta lahusega üle puhastatavad pinnad 
jälgides toimeaega. Mitte loputada. 
Lahus kantakse eelnevalt pestud pinnale. 
Valmislahus  pihustada lapile (mitte pinnale) ja mehaaniliselt 
hõõruda . Pinnad loputatakse pärast nõutud toimeaja 
möödumist. 

Naatriumdikloro-
isotsüanuraat dihüdraat 
Wet Wipe Chlorine Disin-
fektion 

5000 ppm 10 min Valmislahus säilib 24 h 
Valmistamine: 
Mulju pakki kuni pakis olev kapsel puruneb. Pööra pa-
kendi alumine pool ülespoole ja oota 5-7 min. 
Lahus kantakse eelnevalt pestud pinnale.  
Pinnad loputatakse pärast nõutud toimeaja möödumist. 

 
  


