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 Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

VENTILAATORPNEUMOONIA VÄLTIMISE JUHEND 

EESMÄRK 

Käesoleva juhendi eesmärk on kehtestada ühtsed nõuded ventilaatorpneumoonia  
esinemissageduse vähendamiseks ja sel teel tagada patsientidele võimalikult ohutu ravi 
Kliinikumis. 

KEHTIVUS 

Juhend kehtib kõigis Kliinikumi struktuuriüksustes, kus rakendatakse kopsude kunstlikku 
ventilatsiooni (KKV). 

VASTUTUS 

Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste meditsiinijuhid, ülem- ja vanemõed. Kontrolli 
käesoleva juhendi täitmise üle teostab infektsioonikontrolli teenistus. 

TEGEVUSKIRJELDUS 

1. Mõisted 
Nosokomiaalne pneumoonia on kopsupõletik, mis tekib > 48 tundi peale hospitaliseerimist 
Ventilaatorpneumoonia (VAP) on kopsupõletik, mis tekib >48 tundi peale kopsude kunstliku 
ventilatsiooni alustamist 

2. Üldised nõuded 

2.1. Käte hügieen 

2.1.1. Käte hügieenireeglite järgimine (hügieeniline käte antiseptika, vajadusel eelnevalt 
hügieeniline kätepesu) on vajalik vahetult enne ja pärast iga kontakti patsiendiga (JKL- 98 Käte 
hügieeni juhend). 

2.2. Kinnaste kasutamine 

2.2.1. Kindaid kantakse alati kui on võimalik käte kokkupuude hingamisteede sekreediga või 
tarvikutega, mis on saastunud hingamisteede sekreediga.  

2.2.2. Kinnastatud käte kontakti korral patsiendi vere, teiste kehavedelike, ekskreetide või 
sekreetidega, vahetatakse kindad enne sama patsiendi teiste kehapiirkondade puudutamist. Kindad 
eemaldatakse viivitamatult pärast patsiendi juurest lahkumist, puudutamata nendega 
mittesaastunud esemeid ja pindu. (JKL-52 Isolatsiooniabinõude rakendamise juhend) 
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2.3. Resistentsete mikroorganismidega koloniseeritud/infitseeritud patsientide isoleerimine  

2.3.1. Mikroorganismide ülekandemehhanismil baseeruvaid isolatsioonikategooriaid rakendatakse 
alati koos standardsete isolatsiooniabinõudega.  

2.3.2. Konkreetsed haigused ja mikroorganismid, mille puhul tuleb rakendada mikroorganismide 
ülekandemehhanismidel baseeruvaid isolatsioonikategooriaid, on ära toodud Isolatsiooniabinõude 
rakendamise juhendis JKL-52. 

2.4. Kopsude kunstliku ventilatsiooniga seotud tarvikute kasutamine, hooldus ning 
säilitamine 

2.4.1. Ühekordsete tarvikute (hapnikumask, hapnikusond, intubatsioonitoru, trahhea kanüül, Y-
tükk(=ühendaja), slangid, aspiratsioonikateeter, bakteriaalsed filtrid, “kunstninad”) kasutamisel 
lähtutakse tootjapoolsetest juhenditest.  

2.4.2. Ühekordsete tarvikute korduvkasutamine on lubatud tootjapoolse metoodika alusel. 
Kõikidel juhtudel vastutab toote ohutu kasutamise eest resteriliseerimist telliv struktuurüksus.  

2.4.3. Korduvkasutatavate tarvikute (hapnikupudel, Y-tükk(=ühendaja), silikoonslangid) 
kasutamisel, hooldamisel ja säilitamisel lähtutakse tootjapoolsetest juhenditest. 

2.4.4. Vajalikud eeskirjad peavad olema kättesaadavad kõikidele asjassepuutuvatele isikutele. 

3. Intubatsioon ja trahheostoomia 

3.1. Intubatsioon 

3.1.1. Võimalusel  tuleks vältida intubatsiooni või reintubatsiooni.  

3.1.2 Kõikidel juhtudel, kus võimalik, tuleks kasutada mitteinvasiivset ventilatsiooni (NIPPV -
noninvasive positive pressure ventilation)  

3.1.3. Eelistatakse orotrahheaalset intubatsiooni nasotrahheaalsele vältimaks nosokomiaalset 
sinusiiti.  

3.1.4. Igapäevaselt jälgitakse endotrahheaalse manseti rõhku (vähemalt 20 cm veesammast) 
vältimaks mikroorganismide sattumist alumistesse hingamisteedesse. Tulemus märgitakse 
intensiivravi jälgimislehele igapäevaselt. 

3.1.5. Intubatsiooni kestus peaks olema nii minimaalne kui võimalik, selle soodustamiseks 
töötatakse välja võõrutusprotokoll. 

3.2. Trahheostoomi rajamine ja hooldus 

3.2.1. Trahheostoomia viiakse läbi steriilsetes tingimustes.  
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3.2.2. Trahhea kanüüli vahetusel kantakse täiendavat kaitsekitlit,mütsi, kirurgilist maski ja 
steriilseid kindaid ning järgitakse aseptika reegleid.  

3.2.3. Puuduvad viited vajadusest antiseptiliste vahendite lokaalseks kasutuseks trahheostoomi ava 
hooldamisel.  

4. Aspiratsioon, kehaasend ja enteraalne toitmine 

4.1. Sekreedi aspiratsioon hingamisteedest 

4.1.1. Avatud aspiratsiooni korral kasutatakse steriilset, ühekordset kateetrit.  

4.1.2. Hingamisteede loputamiseks kasutatakse vaid steriilset lahust.  

4.1.3. Suletud aspiratsiooni süsteemi kasutamisel lähtutakse tootjapoolsetest juhistest. 

4.1.4. Sekreedi aspireerimisel hingamisteedest kasutatakse kateetri fikseerimiseks steriilset 
klemmi ja mittesteriilseid kindaid, klemmi mittekasutamisel  steriilseid kindaid. 

4.1.5. Eelistatakse subglottilise sekreedi aspiratsiooni võimalusega trahhea kanüüli.  

4.2. Patsiendi asend 

4.2.1. Kui ei ole vastunäidustusi peab patsient olema poolistuvas asendis (peaosa tõstetud 30-45º  
nurga alla), eriti kui patsienti toidetakse enteraalselt.  

4.3. Enteraalne toitmine 

4.3.1. Enteraalset toitmist tuleb eelistada parenteraalsele vältimaks parenteraalse toitmisega 
kaasuvaid tüsistusi. 

4.3.2. Enteraalset toitmist alustatakse esimesel võimalusel.  

4.3.3. Enne iga toidukorda kontrollitakse maojääkide hulka ja märgitakse tulemus intensiivravi 
jälgimislehele.  

4.3.4. Pideva toitmise korral kontrollitakse maojääkide hulka 6-12 tunni järel ning tulemus 
märgitakse intensiivravi jälgimislehele. 

5. Suuhügieen  

5.1. Hammaste pesu 

5.1.1. Intensiivravil viibival patsiendil pestakse hambaid  2 korda päevas hambaharja ja-pastaga. 
Igal patsiendil kasutatakse individuaalset hambaharja. 

5.2. Suuõõne loputus  

5.2.1. Igas osakonnas peab olema kirjalik suuhügieeni protokoll, mis on kooskõlastatud 
infektsioonikontrolli teenistusega. 
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5.2.2. Suuvett kasutatakse peale hambapesu, vajadusel sagedamini.  

5.2.3. 0.12% kloorheksidiinglükonaadi vesilahust kasutatakse suuõõne loputamiseks ainult 
kardiokirurgilistel patsientidel perioperatiivselt.  

5.2.4. Kloorheksidiini rutiinset kasutamist suuõõne hoolduseks ei soovitata.  

6. Antibiootikumprofülaktika 

6.1. Antibiootikumprofülaktikat ei kasutata. 

7. Stresshaavandi profülaktika 

7.1. Stresshaavandi profülaktikaks kasutatakse prootonpumba inhibiitoreid või sukralfaati. 

8. Ventilaatorpneumoonia järelvalve 

8.1. Ventilaatorpneumoonia järelvalvet teostab infektsioonikontrolli teenistus. 

9. Personali koolitus 

9.1. Nosokomiaalsete infektsioonide alast täiendkoolitust Kliinikumis korraldab 
infektsioonikontrolli teenistus. 

 


