
TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM 

 

 

Tähis JKL-139 

Viide JKL-52 

Versioon 01 

 

 

JKL-139/Tuulerõugete ja vöötohatise viiruse (Varicella-Zoster viiruse) haiglasisese leviku vältimise juhend 

Kinnitas: Allkirjastatud 

digitaalselt 

Urmas Siigur Juhatuse esimees 18.12.2012 

Koostas:  Matti Maimets Infektsioonikontrolli 

teenistuse direktor 

18.12.2012 

 Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

 

 

TUULERÕUGETE JA VÖÖTOHATISE VIIRUSE (VARICELLA-ZOSTER 

VIIRUSE) HAIGLASISESE LEVIKU VÄLTIMISE JUHEND 

 

EESMÄRK 

 

Käesoleva juhendi eesmärk on ühtsete nõuete kehtestamine tuulerõugete ja vöötohatise 

viiruse (Varicella-zoster viiruse, VZV) haiglasisese leviku vältimiseks Kliinikumis. 

 

KEHTIVUS 

 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes. 

 

VASTUTUS 

 

Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid. Juhendi täitmist kontrollib 

infektsioonikontrolli teenistus. 

 

TEGEVUSKIRJELDUS 

 

1. Mõisted 

 

1.1. VZV infektsiooni avaldumisviisid 

Tuulerõuged – esmasinfektsioon. 

Vöötohatis – viiruse reaktiveerumine. Vöötohatis võib olla lokaalne või dissemineerunud 

(laialdane, mitut dermatoomi haarav lööve nahal või siseorganite haaratus – pneumoniit, 

hepatiit või meningoentsefaliit). 

Kaasasündinud tuulerõuged – raseduse esimesel trimestril või teise trimestri alguses põetud 

esmasinfektsioonist tingitud embrüopaatia. 

Vastsündinu tuulerõuged – vastsündinul avalduv VZV infektsioon, kui emal on 

tuulerõugete lööbimine 5 päeva enne kuni 2 päeva peale sünnitust. 

 

1.2. VZV immuunsus  

Immuunseteks võib lugeda isikud: 

- kes on vaktsineeritud kahe doosi vaktsiiniga 

- kes on seropositiivsed 

- kellel on anamneesis arsti diagnoositud tuulerõuged/vöötohatis  

 

1.3. Nakkusohtlikkus  

Tuulerõuged on nakkusohtlikud 48 tundi enne lööbimist ning kuni kõigi lööbeelementide 

koorikutega kattumiseni.  
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Vöötohatis on nakkusohtlik lööbimise algusest kuni kõigi lööbeelementide koorikutega 

kattumiseni. 

 

1.4. Nakkusallikas  
Nakkusallikaks võib olla isik, kellel on: 

- tuulerõuged, ka vaktsinatsioonijärgse lööbega patsient 

- lokaalne vöötohatis, mida ei ole võimalik katta sidemete või riietega  

- lokaalne vöötohatis kaasuva immuunpuudulikkusega (viiruse eritumine võib olla 

tavapärasest suurem) 

-dissemineerunud vöötohatis 

 

1.5. Oluline kontakt nakkusallikaga 
1.5.1. Viibimine samas ruumis nakkusallikaga rohkem kui 15 minutit (va lokaalse 

vöötohatisega immuunkompetentne patsient) 

1.5.2. Lähikontakt (lööbe sidumine, kontakt villi  sisaldisega) 

 

2. Tegevused 

 

2.1. Haigestunud patsiendi isoleerimine (vt „Mikroorganismide haiglasisese leviku 

vältimise juhend“ JKL-52)  

2.1.1. Tuulerõuged – nakkusohtlikuks perioodiks rakendada õhk- ja kontaktisolatsioon. 

2.1.2. Lokaalne vöötohatis – immuunkompetentne patsient, kelle lööve on võimalik kinni 

katta, ei vaja isolatsiooni. Immuunpuudulikkusega patsiendil võib olla viiruse eritus suurem, 

mistõttu rakendada nakkusohtlikuks perioodiks õhk- ja kontaktisolatsioon.  

2.1.3. Dissemineeritud vöötohatis – nakkusohtlikuks perioodiks rakendada õhk- ja 

kontaktisolatsioon. 

 

2.2. Kontaktijärgne profülaktika patsientidele 

 

2.2.1. Vaktsineerimine 

 

Üle 12 kuu vanustele isikutele tuleb vastunäidustuste puudumisel soovitada kokkupuute 

järgselt vaktsineerimist. Vaktsineerimine viie päeva jooksul pärast kokkupuudet võib 

vähendada nakatumise tõenäosust ja haiguse raskust. 

 

2.2.2. VZV-immuunglobuliin  

 

VZV-immuunglobuliin on näidustatud pärast olulist kontakti nakkusallikaga VZV suhtes 

mitteimmuunsetele isikutele, kellel on risk haiguse raskemaks kuluks ning kellele 

vaktsineerimine on vastunäidustatud. Immuunglobuliin tuleb manustada eelistatavalt kuni 3 

ööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 ööpäeva pärast kokkupuudet.  

VZV-immuunglobuliini toimeajaks on kolm kuni neli nädalat. VZV-immuunglobuliini 

manustamine võib pikendada tuulerõugete inkubatsiooniaega, millega tuleb arvestada  

kontaktsete isoleerimisel (vt. punkt 2.3). 

Pärast VZV-immuunglobuliini manustamist võib vastunäidustuste puudumisel tuulerõugete 

vastu vaktsineerida kolme kuu möödumisel. Sama intervall kehtib teiste elusvaktsiinide 

manustamisele pärast VZV-immuunglobuliini (va. mumps-leetrid-punetised, mille korral 

intervall peab olema 5 kuud).  
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2.2.2.1. Riskigrupi patsiendid, kellele VZV-immuunglobuliin on näidustatud  

 

2.2.2.1.1. Immuunpuudulikkusega isikud 

Primaarse/sekundaarse immuundefitsiidiga, kasvajaliste haigustega, immuunsupressiivsel 

ravil või suures doosis glükokortikosteroide tarvitavad isikud.  

 

Tuulerõugeid põdenud patsiendid (va vereloome tüvirakkude siirdatud patsiendid) võib 

lugeda immuunseks. Vaktsineeritud patsiendid, kellel on immuunpuudulikkus välja 

kujunenud pärast vaktsineerimist, võib lugeda immuunseks. Patsiendid, kellele manustatakse 

regulaarselt suures annuses (vähemalt 400 mg/kg) intravenoosset immuunglobuliini ning 

kellel viimasest doosist on  möödas mitte üle kolme nädala, on kaitse tõenäoliselt olemas ning 

spetsiifilist immuunglobuliini manustada ei ole vaja. 

 

 

2.2.2.1.2. Vastsündinud 

- kui emal on tuulerõuged avaldunud 5 päeva enne kuni 48 tundi pärast sünnitust, sõltumata 

emale manustatud immuunglobuliinist.  

- postnataalselt tuulerõugetega kokku puutunud enneaegsed vastsündinud, kes on sündinud 

pärast 28. rasedusnädalat ja kelle ema ei ole tuulerõugete suhtes immuunne. 

- postnataalselt tuulerõugetega kokku puutunud enneaegsed vastsündinud, kes on sündinud 

enne 28. rasedusnädalat või sünnikaaluga alla 1000 g, sõltumata ema immuunsusest. 

 

2.2.2.1.3. Seronegatiivsed rasedad kõigis raseduse staadiumites.  

 

2.3. Kontaktsete patsientide isoleerimine 

 

2.3.1. Kõik kontaktsed patsiendid, kes ei ole immuunsed, tuleb võimalusel välja kirjutada. 

Vaktsineerimine on soovituslik.  

2.3.2. Kontaktsetel patsientidel, keda ei ole võimalik välja kirjutada, tuleb rakendada õhk- ja 

kontaktisolatsiooni alates 8. kontaktijärgsest päevast kuni 21. päevani, immuunglobuliini 

saanud patsientidel kuni 28. päevani. 

2.3.3. Tuulerõugetega emale sündinud vastsündinul tuleb rakendada õhk- ja 

kontaktisolatsiooni 21. elupäevani, immuunglobuliini saanud vastsündinul 28. elupäevani.  

2.3.4. Varicella-embrüopaatiga vastsündinu, kellel ei ole löövet, ei vaja isoleerimist. 

 

2.4. Kokkupuutejärgne profülaktika töötajatel 

 

2.4.1. Immuunsetel töötajatel võib lubada edasi töötada. Kuna tuulerõugetesse haigestumine 

ei ole ka neil välistatud, peavad töötajad ennast sümptomite suhtes jälgima. 

2.4.2. Ühe doosiga vaktsineeritud töötajatele tuleb manustada teine doos, eeldusel, et 

esimesest on möödunud vähemalt neli nädalat. Edasine käsitlus on sama, mis kahe doosiga 

vaktsineeritutel. 

2.4.3. Mitteimmuunsed töötajad tuleks tööst patsientidega vabastada 8.-21. 

kokkupuutejärgseks päevaks, immuunglobuliini saanud töötajad 28. päevani. 

 

2.5. Haigestunud töötaja 
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2.5.1. Tuulerõugetesse haigestunud töötaja tuleb nakkusohtlikuks perioodiks tööst vabastada. 

2.5.3. Vöötohatisega immuunkompetentset töötajat, kelle löövet on võimalik katta võib 

lubada töötada. Kui selline töötaja puutub kokku patsientidega, kelle risk haiguse 

kujunemiseks ja tüsistuste tekkeks on kõrge (immuunpuudulikud, rasedad, vastsündinud, 

organsiirdatud), tuleb töölelubamine otsustada igal juhtumil eraldi. 

2.5.4. Vöötohatisega töötaja, kellel pole võimalik löövet katta või kellel on kaasuvana 

immuunpuudulikkus, tuleb nakkusohtlikuks perioodiks vabastada tööst. 

2.5.5. Töötaja, kellel on tekkinud vaktsinatsioonijärgne lööve tuleb vabastada tööst kõrge 

riskiga patsientidega (vt. punkt 2.5.3.) nii kauaks kui lööve on kattunud koorikutega või kui 

villilise lööbe puudumisel ei ole 24 tunni jooksul uusi lööbeelemente tekkinud. 
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