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Sissejuhatus
I osa Mõisted ja lühendid mida kasutatakse inglisekeelsetena
1.

ABC

Airway,Breathing, Circulation

ALS
ARS
BLS
CBRN

Advanced Life Support
Acute Radiation Syndrome
Basic Life Support
Chemical Biological Radiological
Nuclear

Decontamination

Decontamination

4.

ED

Emergency Department

5.

FFP3
HAZMAT

Hazardous Material

6.

HAZMAT töötaja
IKV
MCE
MCI

PPE
Mass Casualty Event
Mass Casualty Incident

2.
3.

7.
8.

PPE
PTJ
RBC

9. RDD
10. SARS
START
11. Sv

Personal Protective Equipment
Radiological, Biological and
Chemical agents
Radiation Dispersion Device
Severe Acute Respiratory
Syndrome
Simple Triage And Rapid
Treatment
Sievert (equivalent dose)

Hingamisteed, ventilatsioon,
vereringe
elustamine
Äge kiiritussündroom
Elupäästev esmaabi
Keemiline, bioloogiline,
kiiritus, tuuma reeglina
kasutusel kontekstis
terrorism
Dekontaminatsioon,
Saasteärastus, ohtlike ainete
ohutustamine
Erakorralise Meditsiini
Osakond
EL standard respiraatorile
Ohtlikud ained tavaliselt
kontekstis tööstulskukud
õnnetused
Ohtlike ainetega töötaja
Isikukaitse vahend
Suurõnnetus
Õnnetus paljude
kannatanutega
Isikukaitsevahendid
Päästetöö juht
Radioloogilised,
bioloogilised ja keemilised
ained
Kiirgust levitav seade
Äge hingamispuudulikuse
sündroom
Kannatanute sorteerimise
(triaaži) süsteem
Kiirgusühik 1 Sv võrdub
100R ja 1Sv = 1Gy gamma
radiatsiooni korral
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II osa Ohukeskkonna tunnused, ohuala piirid ja esmane tegevus
OHULE VIITAVAD INDIKATSIOONID:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sündmuskohal on imelik vilin, aur, udu, lõhn, kuumenemine, kuumus
Sündmuskohal ja selle läheduses on inimesed pikali
Sündmuskohale lähenedes enesetunne halveneb
Sündmuskohal ja selle läheduses on hävinud elavjõud (inimesed,loomad,linnud,taimed)
Sündmuskohal on sarnaste sümptomitega, traumatunnusteta inimesed:
* kipitus hingamisteedes, hingamishäired, südameseiskus
* pisara- ja süljevool
* uriini- ja rooja pidamatus
* higine nahk
* kitsad pupillid
* oksendamine
* krambid
* villid nahapinnal ...
Sündmuskohal olevatel hoonetel, seadmetel, transpordivahenditel on kiirgusohu märgid
Järsult alanud, ebatavaliselt suur, kõrge/värvilise leegiga, intensiivne tulekahju
Sündmuskohal on toimunud või toimuvad plahvatused
Plahvatus, mille tagajärjel pihustub udu või pulbrit
Mahajäetud pihustusvahendid, kaitsevahendid või laboratooriumi tarvikud
Sündmuskohalt põgenevad kaitsevarustuses inimesed
Ilmse põhjuseta respiratoorse või gripisarnase haiguse puhang
Hulgaliselt ründavate loomade, putukaparvede esinemine

TUNDMATU OHU KORRAL TULEB RAKENDADA MAKSIMAALNE KAITSETASE!
Kiirabitöötajad sõites väljakutsele võivad kokku puutuda ohtlike ainete ja bio ohuga kahte
moodi:
1. Sündmuse liik ja oht on teada juba sündmusele reageerides:
Kuula täpseid korraldusi ja juhiseid! Ära torma! Kogunemispunkti sõida öeldud marsruudi
kaudu! Kiirabibrigaad töötab puhtas alas!
2. Sündmuse liik ja oht ei ole täpselt teada:
Oht selgub alles sündmuskohal või kiirabi on sündmusele esmasreageerija!

TAGANE, EEMALDU!
Esmasreageerijana vaata sündmuskohale lähenedes ohule viitavaid indikatsioone.
Keemia-, kiirgus-, bioloogilise ohu ilmnemisel tagane koheselt sündmuskohalt.
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INFORMEERI!
Anna olukorrast kiiresti võimalikult täpne ülevaade Häirekeskusele (Mida nägid, kuulsid,
tundsid...; kas oled saastunud, vigastatud; kus sa täpselt asud; kas näed kannatanuid/hukkunuid; jne
Pargi nii, et saad vajadusel kiiresti eemalduda, oota edasiseid juhiseid Häirekeskuselt või
päästetöö juhilt (PTJ).
Teavita olukorrast Kiirabi välijuhti.

ESMAABI!
Eemaldu kiiresti saastunud alalt, võimalusel vastu tuult.
Ainega kokkupuute korral loputa saastunud kehapiirkond (füsioloogilise lahusega).
Eemalda saastunud riided (saastunud riided ei tohi sattuda kiirabiautosse).
Kata soojalt (termolinaga), vajadusel heida raamile pikali.
Hinga värsket õhku, soovitavalt hapnikku.

ENESEKAITSE TÄHTSUS SUURENEB!
Väldi saastumist.
Liigu puhtale alale - distants ohu allikast vähemalt 50 m
Kasuta kaitsevahendeid

ABIANDJA OHUTUS!
Kiirabiautosse ei tohi siseneda saastunud kannatanu.
Kiirabibrigaadi liikmed ei tohi väljuda saastunud alal autost ilma isiklike kaitsevahenditeta
(IKV).
Kiirabiautol sulge kogu ventilatsioon, aknad ja katuseluuk. Lukusta kiirabiauto uksed.
Saastunud alal on kategooriliselt keelatud süüa, juua, suitsetada.
Saastunud kiirabibrigaad k.a. auto ja tehnika ei tohi puhastamata lahkuda.
Saastunud kiirabibrigaad ei tohi siseneda kiirabijaama ega haiglasse.
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OHTLIKE AINETE TÄHISTAMINE:
Ohtliku veose tähistus on kokku lepitud rahvusvaheliselt ja Eestis kirja pandud teede ja sideministri määruses „Ohtlike veoste autoveo eeskiri”:

Joonis 1 illustreerib ohtliku veose tähistust, kui veoki lastiks on bensiin. Ohumärgise ülemine nr
näitab ohtliku veose klassi ja lisaohte (veose ohu tunnunumber) alumine nr on aine ÜRO nr, mis on
omane kindlale ainele või aine grupile.

TULEOHTLIK

SÖÖVITAV

MÜRGINE

ÄRRITAV

PLAHVATUSOHTLIK

OKSÜDEERIV

KESKKONNAOHTLIK
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Joonis 2 Ohumärgistus

Joonis 3 Ohtlike ainetega seotud sündmuskoha struktuur
Roheline ehk külm tsoon (juhtimisstruktuur, ravitsoon, transporidpunkt)
Kollane ehk soe tsoon (triaaž ja dekontamineerimine)
Punande ehk kuum tsoon (kaitsevarustuses päästetööd, meedikud reeglina ei seal viibi)
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ETTEVAATUST: Enne kui on teostatud sündmuskoha saastatuse mõõtmine, peaksid elupäästvate toimingute ja evakuatsiooniga tegelema ainult veekindlat kaitseriietust ja gaasimaski kandvad esmareageerijad. Naissoost töötajad, kes võivad olla rasedad, peaksid sellest teavitama vastavaid instantse ning nad tuleb vabastada erakorralistest tööülesannetest.
Juhised, mida peaks alati järgima kiirguse kahtluse korral:
Minimaliseerida aeg, mida veedetakse 10 meetri raadiuses arvatavast radioaktiivsest materjalist/allikast.
Kui kahtlustatakse või on kinnitatud radioaktiivse materjali dispersioon (tolm/suits) ja saastus
ehk kontaminatsioon, siis:
• kasuta kaitseriietust ja gaasimaske;
• hoia käed eemal suust, ära suitseta, söö ega joo ning pese regulaarselt käsi.
Kontamineeritud isikuid ravides või transportides kasuta tavapäraseid kaitsemeetmeid, s.o
kaitseriietus, kaitsekindad ja näomaskid.

Joonis 4: Kõrgenenud kiirgustasemega ala määratlemise skeem (Kiirgushädaolukorra
lahendamise plaan - Lisa 1)

Ala

Kiirgustase
mikroSv/h

Saastetase
Bq/m2

Märkused

Ohuala

üle 100

alfa puhul üle
•
100;
beeta ja gamma •
puhul üle 1000;
•

allika lähiümbrus - kui kiirgustase kinnise kiirgusallika
välisküljel on väike
30 m raadiusega – kui on väike radioaktiivse allika
leke
300-400 m raadiusega tulekahju/plahvatuse korral,
millega kaasneb (võib kaasneda) suur radioaktiivse
materjali leke

Turvaala

Vähem või
võrdne 100

alfa puhul alla •
100;
beeta ja gamma
puhul alla 1000;

Turvaala peaks olema nii suur, kui on vajalik päästetööde läbi viimiseks (kui on tuvastatud saaste levimise
oht, võib ala vastavasse suunda suurendada)

9

II osa Isikukaitsevarustus (Personal Protection Equipment ehk PPE) ja
selle kasutamise kord
Isikukaitsevarustus, tuntud inglise keeles kui PPE, on vajalik adekvaatseks päästepersonali
ning tervishoiutöötajate kaitseks sekundaarse saastumise eest. Isikukaitsevahendi tüüp, mida
vaja kasutada, sõltub täielikult situatsioonist ning kasutaja väljaõppest. ‘’Kuuma alasse’’
sisenemiseks nõutakse kõrgemat kaitsetaset kui meditsiinitöötajatel, kes annavad enamasti abi
dekontamineeritud ehk puhastatud kannatanutele.

Kaitsetasemed töötamaks ohtlike ainetega
Tööks sobilik iskukaitsevahendite valik sõltub ohust, olemasolevatest isikukaitsevahenditest,
tööiseloomust ja kasutaja väljaõppest.
Isikukaitsevahendite valikul tuleb leida vajalik naha- ja hingamisteede kaitse.

A tase on maksimaalse kaitse tase ning enamasti ainult päästetöötajatele ning teistele, kes
töötavad kõrge toksilise kontsentratsiooniga aladel, näiteks ‘’kuumal alal’’. See koosneb
hermeetiliselt suletavast keemiakaitseülikonnast, mille alla käib suruõhu hingamisaparaat
(Self Contained Breathing Aparate ehk SCBA), topelt keemiakaitse kinnastest ning
keemiakindlatest saabastest. A-taseme keemiakaitseülikonda saab kasutada üksnes
suruõhuhingamisaparaadiga või kui ülikonna ehitus seda võimaldab, siis koos ülikonna alla
andva ülerõhusüsteemiga.
B tase, koosneb samuti keemiakaitseülikonnast, millele välja poole pannakse
suruõhuhingamisparaat. Samas on võimalik seda ülikonda kasutada ka gaasimaskiga või
ülerõhustatud gaasimaskiga. Vt pilt nr 2 keskmine inimene pildil. B-tase tagab kõrge naha
kaitse taseme ja hingamisteede kaitse sõltub vahendist, mida kasutatakse.
C tase kasutatakse väiksema õhusaaste või naha saastumisohu korral. C-taseme nahakaitse
tagab mõningase kaitse ohtlike ainete, viiruste ja radioloogilise tolmu eest, kuid kuna ülikond
ei ole ülerõhustatud, siis pole see kaitse nii kõrge kui A või B- taseme puhul. Samuti kaitse
tõhusus sõltub materjalist, millest keemiakaitseriietus valmistatud on. C-taseme ülikondadeks
võib olla pritsme- või tolmukaitseülikonnad ja seda kasutatakse koos gaasimaski või
respiraatoriga. Vt pilt nr 2 vasakpoolne inimene pildil kannab tolmukaitseülikonda ja
parempoolne pritsmekaitseülikonda.
D tase kaitset kasutatakse kui keemilist ohtu ei esine. Koosneb nahakaitseks tavatöörõivastusest ja seda võib kasutada ilma respiratoorse kaitseta või koos respiraatoriga
Enamik HAZMAT töötajaid, kes teevad tööd mürgiste ja sööbivate ainetega vajavad A
taseme kaitset, mis on väga kallis, kogukas ning nõuab spetsiaalset koolitust. Tüüpiline
HAZMAT A taseme ülikond maksab mõni tuhat dollarit ning seda peab puhastama ja testima
kasutamiste vahel. Käteosavus neis on halb, ja ülikondades on väga kuum, mis limiteerib
nende kandmisaega.
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Kiirabi kasutab dekontaminatsioonialas ja transpordil tavaliselt B või C taseme kaitset .
Tegevus toimub väljaspool‘’kuuma ala’’, kus saaste keskkonnas on väiksem . Patsiendi peal
ei tohi esineda sellist keemilise aine kogust, mis kujutab endas füüsilist ohtu (nt tule- või
plahvatusoht) .Kiirabi peab olema adekvaatselt kaitstud ajal, mil nad tegelevad saastunud
patsientitega. Tavaline nõutud aste on C või B tase. .

Kaitseülikonnad ning kindad
Meditsiiniliseks rakenduseks on olemas odavad ($50-100) ning ühekordsed kaitseülikonnad
mitmekihilise polümeerkattega. Sellest palju kallimaid ülikondi kasutatakse HIV või teiste
nakkushaigete kirurgias. Üldine väärarusaam on, et Tyvek ülikonnad, mis on väga odavad
ning vabalt saadavad haiglates ning laborites, on kõlblikud ka dekontamineerimisalas
töötamiseks. Tavaliste haiglates kasutatava ülikondade materjal ei anna keemilise aine vastast
kaitset ning enamik kemikaale läbivad seda praktiliselt kohe, kuigi see sobib tööks tolmuga,
radioaktiive tolmuga ning bioloogilise saaste keskkonnas . Need ülikonnad on soovitatavad
vaid koolitamise otstarbeks ning neid ei tohiks kasutada söövitavate,oksüdeerivate ning
mürgiste ainete korral.
Tuleb silmas pidada kinnaste materjali, kuna käed on kõige enam kontaktis ptsiendiga.
Kahjuks ei ole ükski kindamaterjal sobiv kaitsemaks kõikide kemikaalide korral. Enamus
HAZMAT töötajaid kasutavad erinevaid kindaid erinevatest materjalidest. Ideaalne
kombinatsioon oleks nitriil Viton’iga, kuigi need on rohmakad ning piiravad käteosavust.
Kuna patsiendid tuleb pesta koheselt suure hulga veega, on otsene kontakt saasteainega
üldiselt väike. Tüüpilised latekskindad, mida kasutatakse haiglates, pakuvad minimaalset
kaitset. Nitriilil on palju parem keemiline kaitsevõime kui lateksil, ta on ka saadav nüüd
õhukese, veniva, ühekordselt kasutatavana, mis annab kätele rohkem liikumisvabadust. See
on hetkel ideaalseim kindamaterjal kasutamiseks keemiliselt saastunud patsientide
abistamisel.
Aldehüüdid, halogeensed süsivesikud, ketoonid, aromaatsed süsivesinikud, nitro-orgaanilised
ühendid ning süsinikdisulfiidid imbuvad kiirelt läbi nitriili. Kahjuks kuuluvad enamik
kemikaale just nendesse klassidesse. Nendega kokku puutudes tuleks kasutada paksemat
pealiskinnast, soovituslikult Vitonist tehtud, kuniks patsient on osaliseltki dekontamineeritud.
Enamikku keemilisest saastest saab eemaldada lihtsalt riiete eemaldamisega. Kuna pole
tõenäoline kokku puutuda suure hulga saasteainega, näiteks patsiendi riiete eemaldamise ajal,
peaks nitriilkinnastest piisama.
Kuna jalad on pidevas kontaktis saastunud veega patsiendi dekontamineerimise ajal, tuleks
kanda (kummi) saapaid. Saapad pakuvad ka libisemisevastast kaitset märjal pinnal. Vältida
tuleks nahk- ning riidest jalanõusid, kuna need materjalid võivad endasse saastet imeda ning
neid on peale seda praktiliselt võimatu puhastada.
Respiratoorne kokkupuude aurudega on lisarisk tervishoiutöötajale. Vähene kogus saasteainet
patsiendi nahapinnalt peale riiete eemaldamist ei tekita veel auru toksilist kontsentratsiooni.
Hingamisteede kaitse on esmatähtis töötamisel suletud alal, nagu nt transportmasinatel ja
meditsiinipunktides. Kuigi toksilist suitsu ja auru inhalatsiooni on võimalik vältida, nõuab
adekvaatseks kaitseks see siiski mõningast planeerimist ning koolitamist.

Hingamisteede kaitsevahendid
Hingamisteede kaitseks on üldjuhul kiirabi töötajatel kasutada respiraator või gaasimask
koos vastava filtriga. Päästetöötajad saavad lisaks neile kahele kasutada ka suruõhu
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hingamisaparaate, mida testitakse kord aastas, mille tööaeg on piiratud õhutagavaraga
balloonis ning mille kasutamine nõuab eriväljaõpet.
Õhku puhastavad cartridge filter gaasimaskid lasevad kandjal sisse hingata välisõhku läbi
filtri, mis on täidetud keemilisi aure siduva absorbeeriva ainega. Gaasimaskid on odavamad
kui suruõhu hingamisaparaadid, kaasaskantavad, kerged kasutada ning hoiustada. Kuid sellel
leidub ka vigu. Iga keemilise aine korral tuleb kasutada vastavat filtrit. On erinevaid filtreid
kaitsmaks orgaaniliste aurude, happegaaside, kloori, ammoniaagi ja metüülamiini eest.
Sorbendil esineb ka läbimurde fenomen, kemikaalid võivad pikaajalisel kasutamisel mööda
lipsata sorbendist ning kahjustada kasutajat. Saadaval on kompleksfiltrid, mis on mõeldud
kaitsekis erinevate ainete eest korraga. Neil filtritel on samas lühem läbimurdeperiood. See
piirab kassettrespiraatorite pikaajalist kasutamist suurte kontsentratsioonide juures. Neid
kasutatakse patsientide dekontaminatsioonil.
Gaasimaskid sõltuvad suuresti näo vastas asetsevast hermeetilisest tihendist, neid ei saa
kasutada karvasel näol ning nad eeldavad väga head sobivust näo kujuga. Kuna
sissehingamine on tänu filtrile kasutajale küllaltki suur töö, nõuab selle kasutamine väljaõpet
ning oskust seda korrektselt näole asetada. Gaasimaskid on küllaltki universaalsed lühiajalisel
kasutamisel. Personal, kellelt eeldatakse selle kasutamist, peab olema vastavalt koolitatud, et
neid adekvaatselt kasutada, nende hulgas peab ka olema keegi, kes otsustab, mis tüüpi filtrit
on vaja. Gaasimaskid on ideaalsed kasutamiseks dekontamineerimisel väljaspool haiglat.
Ületamaks õhkupuhastavate gaasimaskide puudujääke, loodi aku toimel töötavad ja
gaasimaske ülerõhustavad seadmed. Need kasutavad aku jõudu õhu sisseimamiseks, imedes
selle läbi sorbendi ning paisates siis selle gaasimaski alla. Nende kasutamine ei eelda
hermeetilist paigutust ning neid võib kanda ka karvase näoga isik. Nad ei nõua kasutajalt
pingutust sissehingamisel, olles jahedamad ning vähem ärevust tekitavamad, ka ei nõua need
nii palju individuaalset koolitamist. Siiski töötavad need seadmedõhu filtreerimise põhimõttel
ja filtrid peavad sobima töökeskkonnas oleva auruga. Kasutamist tuleb limiteerida filtrite
läbilaskvuse ning aku kestvuse tõttu. Kuna seadmega kaasas olev gaasimask on läbipaistva
ekraaniga, siis annab see parema silmside kannatanutega. Need on arvatavasti kõige lihtsamad
ning universaalsemad õhkupuhastavatest vahenditest, mida kasutatakse haiglates
dekontaminatsioonil .
Enamiku hingamsteede kaitse vajaduse saab rahuldada kasutades respiraatorit, mis katab nina
ja suud. Kasutades respiraatorit peab kasutama kaitseprille (vt pilt 2 vasakpoolne inimene),
kaitsmaks neid pritsmete eest. Sel juhul on silmad ikkagi avatud aurudele, mis võivad olla
ärritavad või toksilised. Respiraatori valikul peab silmas pidama respiraatori
filtreerimisindeksit. Ohtlike viiruste keskkonnas töötamisel peaks respiraatori
filtreerimisindeks olema N95 või kõrgem, bakterite ja saastunud tolmu keskkonnas piisab
madalama tihedusega respiraatorist.
USA standardid respiraatoritele:
N95-N99 filtreerib numbriga näidatud protsendi (vastavalt 95% ja 99%) õhus leiduvatest
osakestest. Ei ole vastupidav õlises keskkonnas
P95-P100 sama, aga on ka vastupidav õlises keskkonnas.
Euroopa standardi EN149 tähised:
FFP1 – filtreerib suuri mehhaanilisi osakesi (tolm)
FFP2 – vastab USA standardile N95
FFP3 – vastab USA standardile N99
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Olenemata respiraatorist, peab selle kasutamist eelnevalt treenima.
Respiraator tuleb koheselt vahetada, kui see saastub vere või muu kehavedelikuga
Respiraator ei kaitse õli põhjal tehtud aerosoolide, gaaside või lahustiaurude eest.
Respiraator ei kaitse hapnikupuuduse eest
Lahkuge kohe piirkonnast, kui töötades respiraatoriga
a. Muutub hingamine raskeks
b. Tunnete peapööritust või hirmu

Radioaktiivste ainetega saastunud kannatanute dekontaminatsiooniks soovituslik
isikukaitsevarustus koosneb enamasti filtriga gaasimaskist ning tolmukaitse kombinesoonist
või kirurgilisest kitlist, kaitsmaks tervishoiutöötajaid radioaktiivsete tolmuosakeste eest. See
isikukaitsevarustus ei ole mõeldud kaitsmaks vedelate või aurustunud kemikaalide eest.
Keemiakaitseks ette nähtud kaitserõivastus (nt pritsmekaitseülikond) on rohkem kui piisav
töötamiseks ka radiatsiooni saanud patsienditega. Segaduse vältimiseks ning lihtsama
protokolli tarbeks oleks soovitatav kasutada üht tüüpi isikukaitsevahendit. See võib olla
küll kallim ning tõhusam, kui radiatsiooni korral vaja, kuid seda saab kasutada kõikides
HAZMAT situatsioonides.
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Pilt nr. 2 Täna kiirabis sagedamini kastutavad kaitsekomplektid
vasakult paremale:
C taseme tolmukaitse ülikond koos respiraatori (FFP 3) ja
kaitseprillidega, B taseme keemiakaitseülikond koos ülerõhustatud
gaasimaskiga ja C taseme pritsmekaitseülikond koos gaasimaskiga..
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Meditsiiniliste isikukaitsevahendite (PPE) kasutuselevõtu ja
eemaldamise põhireeglid
Kata kogu keha kaelast põlvedeni ja
käed randmeteni ning sulge seljal
kaelal ja vöökohal
Maskil kinnita paelad pea keskel ja
kaelal, fikseeri elastne kinnitus nina
kohal,vormi mask vastu nägu ja lõua
alla,kontrolli respiraatorit.
Kinnas peab katma
kaitsekombinesooni randmeosa
Ära katsu nägu! Ära puuduta
mittevajalikke asju! Vaheta kindad
kui need katki või tugevalt
saastunud. Desinfitseeri käsi!

Kustutatud: e

Respiraator eemalda viimasena
peale muu riietuse eemaldamist
Kindad on väljastpoolt saastunud!Eemalda
kinnas teise käe kinnastatud käega, tõmba
kinnas pahempidi ära.Hoia seda kinnastatud
käes. Pista kindata sõrm kinda ja randme
vahelt ja tõmba teine kinnas pahempidi teise
kinda peale.Viska kindad konteinerisse.

Prillid on väljastpoolt saastunud. Ära
võtmiseks hoia sangadest.
Kaitseriietus on väljastpoolt
saastunud. Ava kinnitused ja katsu
ainult seestpoolt. Tõmba pahempidi
seljast ära ja pane konteinerisse.
Respiraator on eestpoolt saastunud.
ÄRA KATSU! Ära võtmiseks hoia
tagumistest kinnitustest.
PESE KÄED!

Joonis 5 Meditsiinilse kaitsevarustuse kasutamise
15

kord

Pilt nr 3
Päästetöötajad kasutavad B taseme keemikaitseülikonda koos suruõhuhingamisaparaadiga, mis tagab ka ülikonnas ülerõhu.
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III osa Kannatanute triage
Suurte kannatanute arvuga õnnetused loovad suured käärid olemasoleva meditsiinilise ressursi
ja abivajajate vahel. Suure kannatanute arvuga sündmust (Mass Casulty Incident -MCI)
defineeritakse kui olustikku, kus on rohkem kui 5 kannatanut, mis koormab küll meditsiinilist
ressurssi, kuid ei muutu sellele ülekoormavaks. Suurõnnetus (MCE) on sündmus, kus
patsiente on enam kui 20, mis koormab kohaliku tervishoiusüsteemi üle.
Planeerijate ning asutuste sagedane arvamus sellest, mis tavaliselt suurõnnetustel toimub:
 Toimub kiire sündmuskoha struktuuri loomine; ühise staabi/juhtgrupi alluvuses
 Toimub kordineeritud patsientide transport sündmuskohalt vastuvõtvatesse haiglatesse
 Esmaabi osutatakse kiirabitöötajate poolt
REAALSUSES, vastavalt suurõnnetuste kokkuvõtetele, toimub aga järgnevalt:
 Sündmuskoha struktuuri ühine staap/juhtgrupp luuakse hilja, kui üldse
 Esmaabi osutajateks sündmuskohal on kannatanud ise ning kõrvalseisjad
 Patsiente transporditakse kõikvõimalikel saadaolevatel viisidel lähimasse tervishoiu
asutusse.
Suured ressursilised piirangud sunnivad olemasolevat ravi standardit muutma.
Triaaž on protseduur lahendamaks erinevusi kannatanute ning abiandjate vahel, rakendades
lihtsat reeglit: teha head võimalikult suuremale hulgale inimestele.
Sihiks on kannatanud prioritiseerida:
 Vastavalt vigastuste tõsiduse astmetele
 Vastavalt meditsiinilise abi võimalustele
Võimaldamaks maksimaalse hulga vigastatute abistamist (näiteks: prioriteet
evakuatsiooniks, transpordiks haiglasse – operatsiooniks või teisteks spetsiifilisteks
protseduurideks).
Suure hulgaga kannatanute korral tuleks triage teostada korduvalt, sest patsientide seisund
võib ajas muutuda.
Triaaži võivad teostada kogenud kiirabitöötajad. Personali kes triaaži teostab tuleks sagedasti
roteerida, kuna triaaž mõjub füüsiliselt ning psüühiliselt personalile koormavalt. Tavaliselt
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markeeritakse kannatanud punast, kollast, rohelist või valget värvi tasemetega või märgitakse
vastavate klassidega I-IV-ni.
Eriti süvitsi tuleks kaaluda triaaži kategooria määramist:
• Lastel
• Vanuritel
• Patsienditel, kes on kokkupuutunud ohtlike ainetega, sest kiire ja tõhus
dekontaminatsioon võib osutuda määravaks nende edasisele prognoosile.
Triaaži töövahenditena kasutatakse spetsiaalselt loodud kaarti, mis saadavad igat patsienti;
Suurte kannatanute hulgaga sündmustel lihtsate lahenduste kasutamine kiirendab tervet
protseduuri, näiteks värviliste käevõrude või värviliste lintide kasutamine.
Dekontaminatsiooni staatuse näitamiseks sobivad samad lahendused (üks värv näitamaks
triaaži astet, teine värv näitamaks dekontaminatsiooni staatust).

START
START (Simple Triage And Rapid Treatment) triaaž on üks enamkasutatavatest triaaži
süsteemidest, mida kasutatakse suure hulgaga kannatanutega sündmuste puhul, mis on loodud
aitamaks suurimat hulka kannatanuid olemasolevate ressursidega. START triaaž arendati
Hoag Hospital Newport Beach’i ning Fire and Marine Department in California, USA
koostööna.
Seoses märgatavate erinevustega laste vigastustes ning psühholoogias loodi JumpSTART,
pakkumaks objektiivsemat raamistikku laste triaažis.
START triaaž on lihtne algoritm, mis baseerub ABC ja BLSil. Kannatanute prioriteetide
kategooriad on:
ÜLIKIIRE

Kannatanud kes vajavad kohest tähelepanu elupäästvateks
protseduurideks (nt:intubatsioon, pneumothoraks)

KIIRE

Kannatanud kes vajavad kiiret abi, vältimaks elu või jäseme kaotust
(peavigastused, luumurrud, vaskulaarsed või okulaarsed vigastused)
MINIMAALNE

Kannatanud kellel on kergemad vigastused või ainult psühholoogilised
traumad (väiksemad haavad, marrastused)

HUKKUNU
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Kannatanud kes on surnud või suremas, kelle eest ei saa hetkel
olemasolevate ressurssidega hoolt kanda

START triaaži algoritm
EI

ISELIIKUV?

HINGAMISE HINDAMINE

EI

JAH

MINIMAALNE

HINGAMINE?

HINGAMISTEEDE AVAMINE;
LÕUA TÕSTMINE

KIIRE

JAH

<30/x MIN

<8/x MIN VÕI
> 30/x MIN

ADEKVAATNE VENTILATSIOON?
ÜLIKIIRE
EI

HUKKUNU

JAH

ÜLIKIIRE

NÕRK NIITJAS VÕI PUUDUV
PULSS a.RADIALISEL

VERERINGE
HINDAMINE

TUGEV REGULAARNE
PULSS a.RADIALISEL

ÜLIKIIRE

JAH

TEADVUSE
HINDAMINE

EI

EI REAGEERI

ÜLIKIIRE

NORMAALNE
TEADVUS

JAH

ÄRKVEL,
ORIENTEERITUD

MINIMAALNE

KIIRE
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IV osa Dekontaminatsioon
Dekontaminatsioon ehk saasteärastus on protsess, millega neutraliseeritakse või eemaldatakse
ohtlikud ained inimestelt või varustuselt. Kemikaalide eemaldamine nahalt on kahel põhjusel
tähtis:
• Vältimaks edasist imendumist ning selle järgnevat toksilisust, kuna paljud ühendid lõhuvad naha terviklikkuse ning moonduvad imendumise järgselt süsteemseteks toksiinideks
• Vältimaks teiste inimeste või varustuse saastumist ühenditega, mis on patsiendi nahal
või riietel (ristsaastumine)
Dekontaminatsiooni protseduuri tüüp sõltub situatsioonist. Kõiki riideid eemaldades
eemaldub ka enamus saaste-ainetest, suurem osa puhastamisest saab tehtud suure hulga veega
lahjendamisel. Vahel on vaja kasutada mõõduka tugevusega seepe õli või rasvaste ainete
eemaldamiseks.
Sündmuse juhi esmaseks ülesandeks peaks olema saabuvate jõudude, kannatanute ja laiema
üldsuse ohutuse tagamine. See hõlmab endas ’kuuma tsooni’ ehk ohuala rajamist, kus on
suurenenud risk otseselt kokkupuutuda keemilise ainega. Sellepärast toimub ohutuse
hindamine spetsiaalses varustuses olevate väljaõppinud päästjate poolt, kes kannavad
hermeetilist keemiakaitseriietust ning suruõhu hingamisaparaati (SCBA).
Kannatanud tuuakse päästjate poolt kontaminatsiooni/saastuse vähendamiseks
’dekontaminatsiooni ehk saasteärastus alasse’, kus toimub dekontaminatsioon. Selles tsoonis
on risk kokkupuutuda kemikaalidega mis pärinevad saastunud kannatanutelt ning aparatuurist.
Seega töötajad selles tsoonis (kiirabi seal hulgas) peavad kandma veekindlat
isikukaitsevahendit näiteks pritsmekaitseülikonda. Pärast dekontaminatsiooni sisenevad
kannatanud ’külma tsooni’ ehk piiratud alasse, kus toimub patsiendite stabiliseerimine enne
transporti haiglatesse. Juhtgrupp kui ka kõik meditsiinilised üksused ning dekontaminatsiooni
punktid rajatakse alati ülestuult ning kõrgemale pinnale, vältimaks teenindava personali
saastumist.
Peab ära märkima, et iga sündmuse (õnnetusliku või terroristliku) korral võivad iseliikuvad
patsiendid omal algatusel minna lähimasse haiglasse ja seeläbi tekitada olukorra, kus kontroll
sündmuse ja reageerijate (inimeste kui ka asutuste) üle on parajaks katsumuseks ja on oht
haiglate saastumiseks.

Tavaline dekontaminatsiooni protseduur
Saastunud inimeste dekontaminatsioon on põhimõtteliselt samasugune kõikide ohtlike ainete
puhul, nii juhuslike kui ka terrorisündmuste korral .
Bioloogiliste ainetega kokkupuude ei ole inimestel tajutav ning seetõttu avastatakse
saastumine alles siis kui vastava saastumise kliinilise sündroomi pilt on pärast
inkubatsiooniaega väljakujunenud. Seljuhul ei pea patsiendid läbima raviasutustes
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dekontaminatsiooni. Teatud juhtudel, kus on teada bio ohu võimalus, võib vajalikuks osutuda
inimeste dekontaminatsioon bioloogiliste ainete suhtes (nt: ümbrikus saadetud pulber).
Tuginedes konkreetse sündmuse iseloomule ning asjakohastele ohuhinnangutele, peab
meditsiinipersonal otsustama dekontaminatsiooni vajalikuse, parima viisi üle ja siis ilma liigse
viivituseta asuma tegutsema.
Kõik patsiendid, kes on saaseainetega kokkupuutunud, olenemata, kas tahtlikust või
tahtmatust õnnetusest, peaksid läbima dekontaminatsiooni enne kui nad sisenevad teistesse
asutustesse (EMO või teised raviasutused) säästmaks:
 Haiglapersonali
 Haigla keskkonda
 Teisi patsiente haiglas
 Dekontaminatsion on osa nende saastumise ravist.
Dekontaminatsiooni eesmärk on saastuse leviku peatamine.
Dekontaminatsiooni ala peaks olema võimalusel rajatud eelnevalt, kui ei ole siis tuleb see
luua erakorraliselt, kuid see peab üheltpoolt pakkuma privaatsust, teiseltpoolt aga ligipääsu
jooksvale veele. Erilahendid on olemas mobiilsete kui ka statsionaarsete meditsiiniliste
üksuste jaoks haiglates.
Kõige tähtsam dekontaminatsiooni tegevus oleks, et patsiendid, kes on kokkupuutunud
bioloogilise, keemilise või radioloogilise ainega, peaksid olema korralikult ja kiiresti
lahtiriietatud. Saavutamaks seda kiirelt ja samas ka leebelt, peaksid esmareageerijad kaaluma
käivate ja mittekäivate eraldamist gruppidesse, seejärel nende gruppide triaaži teostamist
eraldi enne dekontamineerimist, vastavalt triaaži süsteemile, vastava tervishoiutöötaja poolt.

Käivate patsientide dekontamineerimine
Lähemat kaalumist vajavad aspektid käivatel patsientidel:
 Tagage selgeid juhiseid ja määrake mõni tervishoiutöötaja, kes oleks ülevaataja rollis
terve protsessi ajal. Eriti, kui tegemist on mitmete kannatanutega.
 Tagage privaatsus lahtiriietumiseks
o Sugude eraldamine on vajalik, eriti kui inimesed on eri uskumustega
o Vältige perekonna lahutamist; vältimaks liigset ärevust
 Seebi pealekandmine ning mahapesemine peaks vähemalt 5-10min aega võtma
 Tagage dekontamineeritud ehk ’puhastele’ patsienditele vahetusriided
 Märgistus eraldamaks ’puhast’ patsienti (värviline käepael, triaažikaart, silt jne).
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Põhilised võtted inimeste dekontamineerimisel
• Eemaldage ettevaatlikult riided
Tähelepanu: mittekäivatel patsieditel peab riided seljast ära lõikama
• Pange riided topelt kilekottidesse ning sulgege õhukindlalt. Neid kotte peab käitlema
vastavalt protseduurireeglitele või vastavalt eksperdi juhistele.
• Eemaldage ehted, prillid/kontaktläätsed. Ehted ning prillid tuleb panna topelt kottidesse, sulgeda ning dekontamineerida alles teises faasis. Kui prillid on hetkel väga vajalikud, peab neid väga hoolsalt dekontamineerima, et inimesele tagasi anda. Kontaktläätsed tuleb ära visata.
• Nahka tuleb pesta hoolikalt, kuid samas põhjalikult. Enamikel juhtudel piisab seebi ja
sooja veega pesemisest.
• Vee temperatuur peab olema inimese kehaga ühel ja samal temperatuuril, et vältida
hüpotermiat või liigset nahasisest tsirkulatsiooni, mis osadel juhtudel võib kiirendada
aine imendumist läbi naha organismi.
• Seebi ja sooja vee asemel soovitab osa eksperte aga hüpokloriidseid lahuseid, erinevate kangustega. Eelistatakse siiski 0,1% kangust, et vältida liigseid naha ja limaskestade
ärritusi.
Tähelepanu: naha voldid, murdekohad (kaenlaalused, rindade alt) tuleb põhjalikult ära
pesta ning loputada.
Tähelepanu: loputage silmi tavalise füsioloogilise lahusega (0,9% NaCl) vältimaks nende
liigset ärritamist, kontrollige sarvkesta vigastuste olemasolu.
Tähelepanu: loputage lahtised haavad läbi tavalise füsioloogilise lahusega (0,9% NaCl).

Mitteliikuvate patsientide dekontamineerimine
Tervihoiutöötajad peavad neid patsiente dekontamineerima või abistama nende
dekontaminatsiooni käijatest eraldi, täites põhimõtteliselt sarnast protseduuri lamajate või
raamilolijate puhul nagu eelnevalt esitatud käijate kohta. Erilist tähelepanu tuleks pöörata
lahtistele haavadele, mida peab läbi pesema korduvalt NaCl 0.9% lahusega.

Eritingimused dekontaminatsiooni protsessis
•

Riiete eemaldamine patsienditel, kes on kokkupuutunud gaasidega, on enamasti piisav
dekontaminatsioon. Välja arvatud juhtudel kus kokkupuutes on oldud närvigaasidega.
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•

Eemaldage nahalt esmalt kõik tahked osakesed (tolm, suuremad tükid) kuiva esemega,
pühkides, siis loputage/peske veega.

•

Riiete eemaldamine kannatanutel, kes on kokkupuutunud bioloogiliste ainetega, tuleks
läbi viia väga ettevaatlikult, et mitte tekitada aerosoole. Seda võib läbi viia jooksva vee
all.

•

Dekontaminatsioon elavhõbeda korral:
o Elavhõbe on väga toksiline ning kergesti lenduv. Isegi kodus kasutatav elavhõbeda termomeeter sisaldab ohtlikul määral elavhõbedat.
o Riiete äravõtmine peab olema äärmiselt ettevaatlikult läbiviidud, vältimaks
elavhõbeda sissehingamist kannatanu või abistajate poolt.

•

Radioaktiivse aine dekontaminatsioon (tolm/osakesed)
o Vaja läheb kiirgusmõõtevahendit, määramaks puhtuse astet.

•

Keemiapääste komandodel või EMO osakondadel on olemas keemiliste ühendite tuvastamiseks vajalikud vahendid.

•

Dekontaminatsiooni reovesi on mõndadel sündmustel ohtlik ning selle ladustamist ja
likvideerimist tuleks käsitleda vastavalt reguleeritud korrale. Osadel sündmustel aga
ohtlikku reovett eriti ei teki, seega osad eksperdid peavad piisavaks selle likvideerimist
üldkanalisatsiooni võrgustikku.
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Pilt nr. 4 Dekontamineerimisliin õppusel (vasakul lahtiriietumine, keskel pesu ja paremal
meditsiinitelk)

Joo
nis 7 Hollandi Dekontaminatsiooni piktogrammiline juhis kannatanule
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V osa Kiirgusõnnetuse juhend kiirabile
Oluline informatsioon ja vajalikud teadmised kiirgusõnnetuste kohta:
Radiatsioon e. kiirgus on ioniseeriva energia tüüp, mida kiirgavad teatud ained. Kiirgust
inimene ei ole võimeline tajuma. On oluline diferenseerida tuuma- ja kiirgusõnnetusi:
• Tuumaõnnetus (N-nuclear) tekib aatomite ühinemise või lõhustumise tagajärjel, mis
tekitab märkimisväärset hävitavat sooja-, valguse- ja radiatsioonilainet.
• Kiirgusõnnetus (R- radiological) võib hõlmata ka erinevaid plahvatust, misläbi eralduvad väiksemad radiatsiooni koguseid kui tuumaõnnetuses.
Kiirguskahjustused inimestel, kes osalevad kannatajatena radioloogilistel sündmustel,
sõltuvad:
• Omandatud kiirgusdoosist
• Kiirguse tüübist (alfa, beeta, gamma)
• Saasteainega kokkupuutumise tüübist (sisemine, pindmine)
Rakud, mis paljunevad korrapäraselt, on üldiselt rohkem tundlikumad radiatsioonile, mis
omakorda tähendab, et osad organid, nagu luuüdi, on rohkem radioaktiivsusele tundlikumad
kui teised organid.
Miks just radioloogilised ohud?
Kõik radioaktiivsed materjalid või ained, mida kasutatakse tööstustes või meditsiinis, omavad
radioloogilist ohtu ning võivad põhjustada kiirgusõnnetusi. Selliseid sündmusi võivad
põhjustada hüljatud ainete mittesihipärane kasutamine, transpordi õnnetused, radioaktiivsete
ainete õnnetuslikud lekked või tahtlikud radioaktiivsete ainete kasutamine lõhkeainetega
(Radiation Dispersion Device - RDD ehk ’’räpane pomm’’).
Peiteaeg
Mõnest minutist paari päevani pärast kokkupuudet, olenevalt saadud radiatsiooni doosist.
Toimemehhanism
• Otsene: radiatsioon mõjub otse kudedele ning põhjustab bioloogilisi muutusi.
• Kaudne: radiatsioon mõjub koevedelikule, mis selle tagajärjel ioniseeritakse ning loovad vabu radikaale. Radikaalide abiga seostub radiatsioon valkudega, ensüümidega
ning teiste molekulidega, põhjustades seeläbi bioloogilisi muutusi.
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Radiatsiooni mõjud elusrakkudele on:
• Stohhastiline: kus doos on sõltuv patoloogilise efekti suureneva esinemisvõimalusega
(kartsinogenees, geneetilised efektid).
• Mitte-stohhastilised: mis on otseselt doosist sõltuvad .
Kokkupuude
Radiatsiooniline kokkupuude ilmneb, kui kindlat tüüpi energia läbib inimkeha põhjustades
vastavaid efekte.
Põhilised kaitsemeetmed ja faktorid määramaks radiatsiooni riski on:
•

Aeg: lühem aeg tähendab ka lühemat kokkupuudet.

•

Vahemaa: pikem vahemaa allikast tähendab ka väiksemat kokkupuudet.

•

Kaitse: barjäär keha ja allika vahel vähendab kokkupuudet.

 Sisemine saastumine hõlmab endas radioaktiivse tolmu või materjali inhaleerimist, allaneelamist või saastumist lahtiste haavade kaudu.
 Pindmine saastumine viitab nahaga, juustega või riietusega kokkupuutunud radioaktiivse tolmu või aine olemasolule.

Kiirabi tegevusjuhend kiirgusõnnetusele saabumisel
1. Saage ülevaade / briifing sündmuskoha juhi poolt kui olete sündmuskohale alles saabunud. Arvestage esmareageerijate poolt loodud tsoone / punkte.
2. Kui olete sündmuskohal esimene, veenduge sündmuskoha ohutuses. Arvestage tavapäraseid ohte (tulekahju, suits, aurud, elektrilised ohud, keemilised ained, plahvatusohtlikud ained).
3. Kandke isikukaitsevahendeid: kaitseriietus, kindad, gaasimask ning jalanõud.
Kui võimalik kasutage isiklikke dosimeetreid.
4. Kui olete sündmusel esimesed, teostage pääste- ning otsinguoperatsioon haavatute
leidmiseks nii kiiresti kui võimalik. Eemaldage haavatud ohtlikult alalt triaaži alale nii kiiresti kui võimalik.
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5. Hinnake kannatanute seisundit kasutades meditsiinilist triaaži süsteemi, määramaks kõrgeimat prioriteeti eluohtlike vigastustega kannatanutele.
6. Hinnake ning ravige eluohtlike vigastustega kannatanuid koheselt. Transportige sellised
kannatanud kohe haiglatesse, isegi kui saaste mõõdistamine neil ei ole teostatud. Stabiliseerige teised kannatanud.
7. Katke haavad steriilse kattega. Valmistage vigastatud ette transpordiks haiglasse.
8. Alustage radioloogilse saaste mõõdistamist neil kes on sündmuskohale jäänud (pärast
eluohtlike vigastustega kannatanute ära transportimist haiglatesse). Paluge abi radioloogilistelt hindajatelt. Teostage radioloogiline triaaž vastavalt radioloogilise saaste mõõdistamise tulemustele. Kasutage radioloogilise mõõdistamise ning triaaži tulemusi meditsiiniliste ja teiste tegevuste teostamiseks.
9. Isoleerige saastunud mittekriitilised vigastatud. Eemaldage kõik saastunud riided, kui
need ei ole meditsiiniliselt vastunäidustatud. Külmas kliimas eemaldage saastunud riided
hetk enne transportimist. Kasutage riiete eemaldamiseks järgnevaid samme:
9.1.

Lõigake riided peast jalgadeni ning mööda sääri/käiseid

9.2.

Lahtilõigatud, voltige riie pahempidi pöörates kokku

9.3.

Pakkige riie kokku

10. Selline riiete eemaldus pöörab riide pahupidi. See vähendab saaste võimalikku edasilevimist.
11. Paluge politseil ülesmärkida kannatanute nimed ja aadressid edasisteks küsitlusteks
12.

Informeerige vastuvõtvat haiglat kannatanu vigastustest ning igasugustest kahtlustatavast saastumistest
või kokkupuudetest radioloogiliste ainetega.

13.

Kontrollige sündmusejärgselt personali ning aparatuuri saastatust kiirgusmõõteseadmega üle.
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Joonis 8 Kiirgusõnnetuse sündmuskoha struktuur

Operatiivtöötaja ohutu tagasipöördumise isiklikud orientiirdoosid
(Allikas: IAEA EPR-First responders, 2006)

Ülesanded
Elupäästvad toimingud, nagu:
• päästmine otsesest eluohtlikust olukorrast;
• esmaabi osutamine eluohtlike vigastuste korral;
• potentsiaalselt eluohtlike seisundite tekke ennetamine või leevendamine
Tõsiste tervisekahjustuste või vigastuste ärahoidmiseks
tehtavad toimingud, nagu:
• elanikkonna evakuatsioon/kaitse;
• asustatud alade keskkonnaalane jälgimine, tuvastamaks piirkondi, kus evakuatsioon või toiduainete
piirangud oleksid õigustatud;
• päästmine potentsiaalsetest ohtudest, mis võiksid tekitada raskeid vigastusi;

Mitte ületada
ilma päästetööde juhi
loata
1000 mSv 1, 2, 3, 4

500 mSv 1, 3, 4
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• raskete vigastuste kohene ravimine;
• inimeste dekontamineerimine vältimatus korras.
Katastroofiliste olukordade väljakujunemise ennetamine:
• tulekahjude ennetamine või leevendamine jms;
• kahtlustatavate terroristide tabamine.
Suure üld-doosi saamise ärahoidmiseks tehtavad toimingud, nagu:
* keskkonnaseire proovide kogumine ja asustatud alade
keskkonnaalase jälgimise analüüs;
* lokaalne dekontaminatsioon, kui see on vajalik elanikkonna kaitseks.

50 mSv 1

1

See orientiirdoos on määratud sellisele tasemele, mis võimaldab ülesannete täitmist ja naasmist tugikeskusesse ilma et see ületaks rahvusvahelisi orientiirmäärasid (IAEA Safety
Standards Series No. GS-R-2, 2002). Operatiivtöötaja isiklike orientiirdooside tasemed on
väljendatud integreeritud väliskiirituse doosidena ning on eeldatud, et kasutatakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid vältimaks sisekiiritust. Orientiirdoos on mõeldud kogu sündmuse
vältuseks.
2
Põhimõtteliselt ei soovitata mingeid doosipiiranguid AINULT NENDEKS juhtudeks, kui
toimingust teistele saadav kasu on selgelt suurem võrreldes päästja isikliku riskiga.
3
Töötajad on selles situatsioonis vabatahtlikud; neid informeeritakse potentsiaalsetest kiiritusest tulenevatest terviseriskidest, mis võimaldab neil teha informeeritud otsuse (IAEA Safety
Standards Series No. GS-R-2, 2002; IAEA Safety Series No. 115, 1996). Näiteks: 3000 mSv
kokkupuude võib olla eluohtlik, 500-1000 mSv võib põhjustada lühiajalist oksendamist,
spermatosoidide aru vähenemist ning suurendada eluohtliku vähktõve tekke riski 25 %-lt 30
%-ni.100 mSv kokkupuude ei põhjusta mingeid lühiajalisi ilminguid, kuid suurendab veidi (u
0,5 %) eluohtliku vähktõve tekke riski (IAEA TECDOC 1432, 2005; ICRP Publication 96,
2005).
4
Elupäästvaid toiminguid sooritades tuleb kasutusele võtta kõik võimalikud meetmed, et hoida kiiritusdoose selles tasemest madalamal.
Joonis 8 Päästetööde käigus lubatud kiirguse piirdoosid

Akuutne radiatsiooni sündroom (ARS)
• Akuutne läbistava radiatsiooni kokkupuude suurtes doosides, tavaliselt lühiaegne, suurel kehapinnal põhjustabki akuutset radiatsiooni sündroomi.
• Sümptomid esinevad neljas faasis: ennetav, latentne, haiguslik, paranev/surnud. Sõltuvalt imendunud radiatsiooni doosist.
Joonised 9 ja 10 annavad ülevaate sümptomitest ning kliinilistest hinnangute süsteemist
vastavalt kiirgusdoosile, ennustamaks kliinilist tulemust radiatsiooniga kokkupuutunud
patsienditel.
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Tabel 1. : efektid ja sümptomid vastavalt kokkupuute doseeringule
Doos Sv¹
Efektid ja sümptomid
0.005 (5mSv) Asümptomaatiline
0.1 (100mSv) Asümptomaatiline, miinimum doos tuvastatav kromosoom analüüsiga
Asümptomaatiline, korduv iiveldus ja oksendamine <10%
0.5 (500mSv) kokkupuutunutest, lühiaegne lümfotsüütide ning trombotsüütide
depressioon.
15% kokkupuutunutest kannatab 2 päeva jooksul lühiajalise iivelduse ja
1.0
oksendamise all.
Enamik kokkupuutunuist kannatab oksendamise ning iivelduse all,
2.0
esineb anoreksiat, naha kahjustusi (sügelus, nahapunetus), juuste
väljalangemine
Iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus 48 tunni jooksul, naha
kahjustused (põletused), juuste väljalangemine, tõsine luuüdi
4.0
depressioon (hematopoieetiline sündroom), 50% suremus ravi
puudumisel.
Tõsine hematopoieetiline sündroom, 100% suremus 30 päeva jooksul
6.0
ravi puudumisel, 50% suremus raviga.
Gastrointestinaalne sündroom: varajane iiveldus, oksendamine,
7.0
väsimus, tõsine luuüdi depressioon, surm 2-3 nädalaga
KNS sündroom: kohene profuusne oksendamine ja kõhulahtisus,
>20.0
peavalu, muutlik teadvus, kooma, krambid, shokk, surm 24-72 tunni
pärast.
Ekvivalentne doos on mõõdetud Siivertites (Sv), arvestamaks erinevaid efekte erinevat tüüpi
kiirguse korral.
(ekvivalentne doos = imendunud doos x radiatsiooni faktor), kus 1Sv = 1Gy gamma
radiatsiooni korral.

Joonis 9 Kiirguskahjustuse sümptomatoloogia I
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Tabel 2. : Sümptomipõhine kliiniline hindamine esimese 48 tunni jaoks peale kokkupuudet.
Primaarne hindamine
!salvestada kõik kliinilised sümptomid päeva ja kellaajaga tembeldatud kaardil!
Hinne 1
Hinne 2
Hinne 3
Keskmine viivitus
enne sümptomite
vähem kui 12 tundi
vähem kui 5 tundi
vähem kui 30 min
avaldumist
Naha erüteem
0
+/+++; enne 3-ndat tundi
Asteenia
+
++
+++
Iiveldus
+
+++
(-)
Oksendamisi 24
max 1
1 kuni 10
üle 10; allumatu
tunni sees
Kõhulahtisus /
Istete arv 24 tunni
max 2-3; kogukas
2-9; pehme
üle 10; vesine
sees
Kõhuvalu
minimaalne
intensiivne
piinav
piinav; viited
Peavalu
0
++
intrakraniaalsele
traumale
normaalne Vererõhk
normaalne
võimalik ajutine
süstoolne alla 80ne
vähenemine
Ajutine
0
0
+ / kooma
teadvusekadu
Verelümfotsüütide ammendumine
24-ndal tunnil
üle 1500 / μl
alla 1500 / μl
alla 500 / μl
48-ndal tunnil
üle 1500 / μl
alla 1500 / μl
alla 500 / μl
hospitaliseerimine
hospitaliseerimine
monitoorimine
tervistavaks raviks
(MOF ennustatav)

Hindamine eeldab terve keha või suurte osade välimisi kokkupuuteid.
Allikas: Euroopa Konsensus Konverents (EBMT, European group for Bone Marrow
Transplantation, Ulm university – Germany ja IRS, Institut de Radioprotection et de Sūreté
Nucléaire – France).
Joonis 10 Kiirgiskahjustuse sümptomatoloogia II

Radiatsiooniga kokkupuute diagnoosimine
 Radiatsiooni on võimalik tuvastada vaid kindla aparatuuriga, näiteks Geigeri loenduriga.
 Nina või suulimaskesta kaapel tuvastatud radiatsioon viitab sissesöödud või
inhaleeritud sisemisele kontamineerumisele.
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 Täis vereanalüüs (CBC) koos lümfotsüütide diferentsiaaliga (koheselt algtaseme määramiseks, seejärel iga 4 tunni järel 12 tundi, mille järgi iga 6 tunni järel 48 tundi)
monitoorimaks absoluutset lümfotsüütide arvu (Andrews Lymphocyte Normogram,
ennustamaks radiatsiooni kahjustuse ulatust).

Triage kiirguskahjustusega patsientidele
Kiiritustriaaži teostamine sõltub kokkupuute olemusest (st. kas tegemist oli otsese kiiritusega,
keskkonnasaastega või saastunud toiduainete/veega).
Enamus inimeste puhul on esmaseks indikaatoriks potsentsiaalsest kokkupuutest informatsioon nende asukoha/paiknemise kohta. Saastejuhtumite korral annab parimat informatsiooni
individuaalne jälgimine, kuid instrumendid ja rajatised, mis sellise jälgimise jaoks vajalikud
on, ei ole sündmusele reageerimise esimeste tundide jooksul tõenäoliselt kättesaadavad.
Patsientidele, kes on traumatriaaži alusel kategoriseeritud punasteks ja kollasteks, ei kohaldata
kiiritustriaaži nende asukoha/paiknemise informatsiooni alusel, kuna eeldatakse, et nemad on
potentsiaalselt kõige rohkem nii sise- kui väliskiiritusega saastunud. Kõikidele ülejäänud
inimgruppidele kohaldatakse esimese etapina kiiritustriaaž nende asukoha/paiknemise informatsiooni alusel.
Asukoha/paiknemise informatsiooni alusel kohaldatav triaaž
Triaaži sihtgrupid kiirgushädaolukorras
Järgnevatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele (v.a need, kes on trauma kategooriates
P1, P2 ja P3) kohaldatakse kiiritustriaaž, võttes arvesse nende paiknemist kiirgusallika
suhtes:
• inimesed, kellede puhul on võimalik tuvastada, et nad on viibinud eelnevalt kindlaks
määratud kaugusel kiirgusallikast ükskõik millise aja vältel eelnevalt kindlaks määratud perioodil;
• inimesed, kes arvavad, et nad on viibinud eelnevalt kindlaks määratud kaugusel kiirgusallikast sellisel ajahetkel, mis langeb kokku perioodiga, mille jooksul inimesed
võisid saada kiiritatud.
Varjatud väliskiiritusega sündmused
Kui sündmus leidis aset varjatud kujul (s.o kiirgusallika asukoht ei olnud etteteatatud või
oli teadmata enne selle avastamist), siis pole kiiritustriaaži võimalik läbi viia enne, kui on
teada kiirgusallika asukoht sellel perioodi, mil see võis põhjustada elanikkonna kiiritust.
Sellist informatsiooni on võimalik saada luureallikatest.
Triaaži sihtgrupid pärast keskkonnasaastega sündmusi
Järgnevatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele kohaldatakse kiiritustriaaž, võttes arvesse nende paiknemist kiirgusallika suhtes:
• inimesed, kes saabuvad kiirgusallika ümber loodud „kuumast alast/ohualast”;
• inimesed, kes arvavad, et nad on viibinud „kuumast alast/ohualast” alates sündmuse
algusest, enne või pärast seda, kui määrati ohuala piir. Kindlasti oleks vajalik märkida
antud ala ka kaardile, et oleks võimalik tuvastada konkreetseid tänavaid ja hooneid;
• juhul, kui ohuala piiri ei olnud veel määratud, siis need inimesed, kes viibisid kuni 400
m raadiuses kiirgusallikast alates sündmuse algusest. Siia hulka kuuluvad ka
inimsesed, kes viibisid sündmuskoha läheduses asuvates hoonetes või muudes suletud
ruumides alates sündmuse algusest. Antud ala peaks piiritletud olema ka kaardil, et
oleks võimalik tuvastada konkreetseid tänavaid ja hooneid.
Antud sündmuse asjaoludest tulenevalt võib vajalikuks osutuda määratleda veel teisigi
inimgruppe.
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Varjatud keskkonnasaastega sündmused
Kui sündmus leidis aset varjatud kujul (s.o kiirgusallika asukoht ei olnud etteteatatud või
oli teadmata enne selle avastamist), siis pole ohuala piiri võimalik määrata enne, kui on
valminud ulatusliku saastealase keskkonnaseire tulemused.
Juhiste alusel tuvastatud isikutega peaks kontakteeruma kasutades trükitud infolehti, teadaandeid raadios ja televisioonis, terviseportaale internetis või telefoni teel kõnekeskuste
kaudu. Endiselt kuumas või soojas tsoonis viibivaid inimesi tuleb kutsuda sooja tsooni rajatud Vastuvõtukeskusesse. Muudel juhtudel tuleks inimesi kutsuda ohutsoonist väljaspool asuvasse evakuatsioonipunkti.
Inimesi, kes on juba kodudesse tagasi pöördunud, tuleks nõustada dekontaminatsiooni
suhtes.
Kiiritustõve sümptomid
Inimestele tuleb soovitada pöörduda koheselt vastavate instantside poole, kui neil esineb
iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust.
Inimeste prioritiseerimine keskkonnasaastega sündmuste korral
Inimesed tuleks prioritiseerida kasutades informatsiooni alljärgnevalt. Kasutusel on viis kategooriat: MADAL, MADAL–MÕÕDUKAS, MÕÕDUKAS, MÕÕDUKAS–KÕRGE, KÕRGE. Arvesse tuleks võtta järgnevad faktid:
• kui isik oli kontaktis ainega, mis vabanes sündmuse tagajärjel, on ekspositsiooni tõenäosus KÕRGE;
• kui sündmus leidis aset väljas ja isik viibis sündmuse ajal siseruumis 400 m raadiuses
saasteallikast, on ekspositsiooni tõenäosus MÕÕDUKAS;
• kui sündmus leidis aset väljas ja isik viibis sündmuse ajal kaugemal kui 400 m, siis on
ekspositsiooni tõenäosus MADAL;
• kui sündmus leidis aset väljas ja isik viibis sündmuse ajal siseruumis, siis on ekspositsiooni tõenäosus MADAL;
• kui sündmus leidis aset siseruumis ja isik viibis sündmuse ajal väljas, siis on ekspositsiooni tõenäosus MADAL;
• kui sündmus leidis aset siseruumis ja isik viibis sündmuse ajal siseruumis sündmuskoha lähedal (nt samal korrusel), siis on ekspositsiooni tõenäosus MÕÕDUKAS–
KÕRGE;
• kui sündmus leidis aset siseruumis ja isik viibis sündmuse ajal siseruumis samal asukohal (nt samas hoones), siis on ekspositsiooni tõenäosus MÕÕDUKAS;
• kui isik liikus sündmuskoha suunas, siis ekspositsiooni tõenäosus TÕUSEB ÜHE TASEME võrra;
• kui isik viibis sündmuskoha läheduses kauem kui 5 minutit, siis ekspositsiooni tõenäosus TÕUSEB ÜHE TASEME võrra;
• kui isik viibis sündmuskohaga samal asukohal, kuid seda sündmuse algusest arvates
enam kui 15 minutit hiljem, siis ekspositsiooni tõenäosus LANGEB ÜHE TASEME
võrra.
Eriolukorrad võivad nõuda ka muude faktorite arvestamist.
Kui isik oli kiirgusallikaga otseses kokkupuutes, siis on ekspositsiooni suuruse tõenäolisus
KÕRGE.
Kiiritustõve sümptomid
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Koju suunatud inimestele tuleb soovitada pöörduda koheselt vastavate instantside poole, kui
neil esineb iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust. Antud isikuid tuleb pidevalt küsitleda, et
teha kindlaks, kas neil need sümptomid esinevad.

Kliinilistel nähtudel ja sümptomitel põhinev triaaž
Kliinilistel nähtudel ja sümptomitel põhineva kiiritustriaaži eesmärk on tuvastada need inimesed, kes võivad olla saanud piisavalt suuri kiirgusdoose, et põhjustada neil deterministlikke
tervisekahjustusi. Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas kasutada prodromaal- (s.o varajaste)
sümptomite äratundmist nende inimeste tuvastamisel. Paljudel juhtudel kujunevad need
sümptomid välja mõne tunni jooksul pärst ägedat kogu keha ekspositsiooni, kuid see ei ole
alati nii; lisaks ei pruugi mõnedel inimestel pärast deterministliku efekti tasemel ekspositsiooni üldse tekkida mingeid jälgitavaid prodromaalsümptomeid. Seda triaaži etappi tuleks pigem
vaadelda kui dünaamikat, mitte kui ühekordset protsessi; etapi tulemusi tuleks potentsiaalselt
probleemsete patsientide korral regulaarselt üle vaadata. Selline regulaarne ülevaatus on kindlasti vajalik 6-päevase perioodi jooksul, mida katavad käesolevas peatükis kirjeldatud
triaažiprotseduurid, kuid samas võib see vajalik olla ka tervikprotsessi hilisemates faasides.
Triaaži sihtgrupid

Kliiniliste nähtude ja sümptomite alusel läbiviidavat triaaži kohaldatakse kolmele inimgrupile:
• kõik patsiendid traumatriaaži kategooriates punane ja kollane oleksid selleks hetkeks
juba haiglasse saadetud ning nendega tegeletaks individuaalselt);
• kõik isikud, kes viibisid sündmuse hetkel või selle järgselt kuumas tsoonis ehk saastunud alal ning
• kõik isikud, kellede puhul individuaalne jälgimine ja dosimeetria viitavad sellele, et
deterministliku toime väljendumiseks on nad saanud piisavalt suure ekspositsiooni.
Neid isikuid tuleb küsitleda, et teha kindlaks, kas neil esinevad (või neil on nähtud esinemas)
järgneivaid sümptomeid:
oksendamine;iiveldus;kõhulahtisus ja/või erüteem (nahapunetus).
Toimingud juhuks, kui on tuvastatud kiiritustõve sümptomid

Kui patsiendil ei esine mingeid sümptomeid, siis selles kiiritustriaaži etapis muud edasised
toimingud vajalikud ei ole. Inimestele tuleb selgitada, et nad PEAVAD pöörduma kindlaks
määratud tervishoiuasutusse juhul, kui neil ilmnevad sellised sümptomid, nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, nahapunetus või villid. Kaasa tuleks anda ka kirjalikud juhised koos
vastavate tervishoiuasutuste nimekirjaga.
Kiiritustriaaži kategooriatesse paigutamine

Kõikidelt inimestelt, kelledel esinevad oksendamine, iiveldus ja kõhulahtisus, tuleks koguda
informatsiooni selle kohta, kui kaua võttis aega mainitud sümptomite ilmnemine. Saadud informatsiooni põhjal tuleks inimesed paigutada Kiirgustriaaži Kategooriatesse I, II ja III, kasu
Deterministlik toime – toime tervisele, mille raskusaste varieerub vastavalt saadud doosi suurusele ning mille
puhul arvatakse eksisteerivat teatud läve, millest väiksemate dooside puhul toime ei avaldu. Deterministlikud
mõjud on tavaliselt lühikese ajaperioodi jooksul omastatud suhteliselt suure kiirgusdoosi tulemuseks. Näideteks
on nahaerüteem (punetus), kiiritusest põhjustatud katarakti väljakujunemine, viljatus, kiiritustõbi ja surm.
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tades seejuures skooringusüsteemi infolehelt „Hulgikannatanutega kiirgushädaolukorra Euroopa ravijuhis“ („European approach for the medical management of mass radiation
exposure“).
Kõik kiiritustriaaži läbinud isikud, keda ei paigutatud Kategooriatesse I, II ja III, tuleks paigutada Kategooriasse 0.
Vererakkude arv
Kõikidelt isikutelt kategooriates I, II ja III tuleks võimalikult kiiresti võtta vereproov ning viia
läbi üldvere analüüs. Vajadusel kutsuda kohale eriala spetsialistid.
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Kiirgusõnnetusel kannatanute triage
Joonis 11 Kiirguskahjustusega haige triage
Väljuge
trauma
triaažist

EI

Füüsiline
vigastus

EI

EI

JAH

Prioriteet 2?

Prioriteet 1?

JAH

JAH
Dekontaminatsioon
sündmusel

EI
Dekontaminatsioon
sündmuse lähedal?

Radioloogiline
triaaž
sündmusel

Prioriteet 2?

JAH

EI

Haigla
mahutavus
täis?

EI

JAH

Välipatsiendi
ravi?

EI

Viivitus kuni
24h

Viivitus
10-12 h

JAH
Välipatsiendi
ravi

Haiglasse
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Haiglasisene
radioloogiline
triaaž

Kiirguskahjustusega patsientide käsitlus:
 Dekontaminatsioon on vajalik kui tegemist on lahtise kiirgissaastusega:
 Eemaldada patsient aine mõjualast ja

 Eemaldada aine patsiendilt


Mõõta patsiente sobiliku detektoriga, dokumenteerida tulemus
• Ettevaatlikult eemaldada riided ja pane hoolikalt topelt kottidesse, sulgeda



Korrata patsiendite kiirgustaseme mõõtmist, dokumenteerida tulemus
• Pesta patsiendi nahk ettevaatlikult sooja veega ning seebiga või 0.1%
hüpokloriit-lahusega.
• Eemaldada kontaktläätsed ning pesta silmi hoolikalt 0.9% NaCl lahusega,
kontrollida kas esineb sarvkesta vigastusi.



Korrata patsiendite kiirgustaseme mõõtmist, dokumenteerida tulemus

Märkus 1: võib tekkida vajadus korrata pesu kui radiatsiooni tase kannatanul on kahekordne
ümbritsevast keskkonnast või püsib muutumatuna.
Märkus 2: saastunud kannatanute dekontamineerimine peaks olema korraldatud nii
kiiresti kui võimalik, KUID see ei tohiks viivitada/segada eluohtlike olukordade
lahendamist.
Märkus 3: inimesed, kes on kokkupuutunud radiatsiooniga, kuid ei ole pindmiselt
kontamineeritud ei vaja dekontaminatsiooni.

Kiirgusõnnetuses kannatanu ravi kiirabi etapil
 ABC tagamine on prioriteet igasuguste radiatsioonist tingitud probleemide ees!
Kannatanud, kellel on eluohtlikud vigastused, tuleb keerata tekkidesse või linadesse
ja stabiliseerituna toimetada ette hoiatades lähimasse sobilikku haiglasse.
 Sisemise saastumise korral
 Saadaval võivad olla spetsiaalsed ained lahjendamaks või võitlemaks radioaktiivse
saasteaine vastu / aitamaks elimineerida spetsiifilisi radionukleiide (nt. Kaaliumjodiid
radioaktiivse joodi (I-131) vastu, kaitsmaks kilpnääret, Preisi Sinine radioaktiivse
talliumi või tseesiumi puhul (Cs-137) DTPA plutooniumi ja ameriitsiumi puhul,
deferoksamiin plutooniumi puhul ning raud, stabiilne strontsium, kaltsium, tsink rauaga võitlemaks vastava radioaktiivse elemendiga.
 Diurees aitab eemaldades tritiumi, kui ka radioaktiivset naatriumi ja kaaliumi
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 Eritamaks radioaktiivset ainet võib tekkida vajadus teostada maoloputus ja –puhastust.
 Sagedane korduvhindamine ning vereanalüüside jälgimine, ka ekspertidele
 Abistav hooldus:
 Analgeesia
 Iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisuse sümptomaatiline ravi
 Infektsioonide agressiivne ennetus/ravi
 Hematopoeetiliste kasvufaktorite kasutamine
 Kogu keha kokkupuutel on tähtis, et invasiivsed (operatsioonid) sekkumised teostataks
esimese 48 tunni jooksul või kui luuüdi on taastunud

Pilt nr. 5 Meedikud dekontamineerimisalas
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Algoritm sündmusega seotud inimeste abistamiseks radioaktiivsete
õnnetuste korral.
Eluohtlikud haavad ja põletused tuleks ravida esmajärjekorras.
VIGASTUSED

EI

JAH

VÄLINE SAASTUMINE?

EI

ABC JA STABILISEERIMINE

JAH
SISEMINE SAASTUMINE?

EI

JAH

VÄLINE SAASTUMINE?

EI
KLIINILINE PILT
VIITAB TÕSISELE
SAASTUMISELE?
EI

JAH

DEKONTAMINATSIOON

SPETSIIFILISED
DIAGNOSTILISED
TESTID, EKSPERT
NÕUANNE

JAH

ABISTAV HOOLDUS

EKSPERDI
NÕUANNE

Joonis 12 Abi andmise kord
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Kiirgusõnnetustel kannatanute transport haiglasse
1.

Kui võimalik,
peaks kannatanuid transportima kvalifitseeritud meditsiiniline või parameditsiiniline personal, kes ei ole sisenenud ohualsse. Kiirgusega kokkupuutes olnud kannatanud ei vaja
erilisi käitlemismeetmeid, samas kui saastunud kannatanud vajavad käitlemist ning
transporti erivahenditega varustatud personali poolt. Kahtluse korral tuleb eeldada, et
kõik kannatanud on saastunud, kuniks tõestatud vastupidist. Jätkata meditsiinilist hindamist ning vajadusel ravi transpordi ajal.

2.

Kui on võimalik,
kasutage sündmuskohale jõudes isiklikke dosimeetreid. Vajadusel ja võimalusel kasutage lisa kaitseriietust, alati kandke kindaid.

3.

Kiirabi autoraam
tuleb asetada ’’puhtale alale’’ ning sellele tuleb asetada puhas lina või tekk. Med.rühmad
dekontamineerimisalas peavad asetama kannatanu kühvelraamile ning asetama ta seejärel ettevalmistatud autoraamile . Ärge eemaldage kannatanult kühvelraami.

4.

Katke kannatanu
teki/linaga ning kinnitage see.

5.

Transportige kannatanud haigla EMOsse või alternatiivsesse haigla vastuvõttu.

6.

Hinnake transpordi ajal kannatanute seisundit ja sekkuge vajadusel. Kontrollige intravenoosset tilka, mis
alustatud transportimisel.

7.

Teavitage vastuvõtvat haiglat patsiendi seisundi muutustest. Vajadusel küsige nõu.

8.

Teostage transpordi ajal saaste kontrollimist. Kasutage vajadusel kindaid.

9.

Saabumisel haiglasse järgige haiglapoolseid suurõnnetuse juhiseid.

10.

Ärge lahkuge tagasi tavapärasesse valvesolekusse (v.a. elupäästvaks transpordiks) kuniks teie, teie auto
ning varustus on kiirguse suhtes kontrollitud ning vajadusel dekontamineeritud vastavate haigla üksuste või teiste kvalifitseeritud teenistuste poolt.
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11.

Isiklikud dosimeetrid tuleb saata vastutavale isikule või asutusele (vastavalt doosi mõõtmiste salvestamise reeglitele), kes on võimeline hindama isikute kiiritusdoose.

Kiirgusõnnetuse sündmuskohal oleva kiirabitöötaja tegevuse meelespea!
Raskes seisundis radiatsiooniga kokkupuutunud patsientide korral:
• Kaitse end ja oma kolleege:
o Ole veendunud, et patsient on dekontamineeritud kuid ära lase sel viivitada ABC osutamist.
o Oma radiatsiooni tuvastamiseks vajalikku aparatuuri
o Standardsed ettevaatusabinõud on enamasti piisavad
o FFP3 maske tuleks eelistada
• Teavita asutuse vastutavat
o Kui on - haigla radiatsiooni ohutuse üksust
o Hematoloogiat
 Võib vajalikuks osutuda kasutada nende konsultatsioone
Teavita nii kiiresti kui võimalik Terviseametit.

41

VI Keemiaõnnetuse juhis kiirabile *
DEKONTAMINEERIMINE ehk saasteärastus
Kannatnute päästmise efektiivsuse tõhustamiseks on varajane ja põhjalik dekontaminatsioon
esmatähtis.Protseduuri tingimuste täitmine hõlmab kahte funktsiooni:
(1) vähendab kannatanul olevate kemikaalide mõju ja edasist imendumist ning
(2) ennetab toksilise aine edasist levikut.
Dekontaminatsiooni protseduurid sõltub ilmastikust, kokkupuutes olevast keemilisest ainest ja
osaliselt aine agrekaatolekust, nt. vedelik või gaas. Kui ainukesteks teadaolevateks
kokkupuuteallikateks on gaasid, siis naha dekontaminatsioon ei ole vajalik.
Kokkupuutudes ükskõik millise ohtliku keemilise ainega, on kiire patsiendi eemaldus aine
mõjualast esmaseks päästvaks abinõuks. Seejärel tuleks eemaldada riided ning isoleerida need
kahekordsetesse kilekottidesse, seejärel sulgeda kilekott hermeetiliselt.
Kokkupuutel ohtlike vedelikega tuleks naha dekontaminatsioon teostada käepärast oleva
dekontaminatsioonilahusega, sest kiire dekontaminatsioon on ülioluline. Vesi ja seep või
lihtsalt suur hulk vett on esmaseks valikuks dekontaminatsioonilahuste seas, kuna nad on
vabalt kättesaadavad piisavates kogustes enamike situatsioonide korral ning neid on lihtne
kasutada. Erilist tähelepanu tuleks pöörata juustele, küüntele, nahavoltidele, kaenlaalustele,
kubemepiirkonnale ning genitaalide ja anuse ümbrusele. Kellad, juveelid ja kontaktläätsed
(juhul kui silmad on ainega kokku puutunud), tuleks samuti patsiendilt eemaldada. Kahjustav
aine tuleks nahalt vajadusel eemaldada pintsettidega või spaatliga. Spetsiaalsed
dekontaminatsioonilahused on asjakohased vaid erandlikel juhtudel.
Kokkupuutel aerosoolidega (aur või suits) toimub naha dekontaminatsioon allikatest
eemaldamise ning riiete eemaldamise järgselt nii, nagu on kirjeldatud vedelike korral.
Üldiselt peetakse loputust vee ja seebiga piisavaks.
Tänavarahutuste ajal kasutatavate aerosoolsete ainete puhul tuleb vältida
dekontamineerimiseks hüpokloriidseid lahuseid, sest need lahused võivad ärritada
nahka.
Silma saastumise korral peab ravi olema kohene, erakorraline.. Silmi peaks puhastama kas
õrnalt jooksva vee all, füsioloogilise soolalahusega (0.9%) või teiste silmapesulahustega
umbes 15 minuti jooksul. Silma ravimiseks soovitatakse pöörduda konsultatsiooniks
oftalmoloogi poole.
Kuna meditsiinipersonali sekundaarne nakatumine on oht, mis püsib terve
dekontaminatsiooniprotseduuri vältel, siis soovitatakse kasutada vastavaid kaitsevahendeid.
Patsiendi kehavedelikud nagu uriin, roe ja villivedelik ei kujuta endast keemilist ohtu.
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Dekontamineeritud heitvesi peaks ideaaljuhul olema kellegi kontrolli all, kuid heitvee
kontrolli all hoidmine ei tohiks kunagi olla takistuseks koheseks tegutsemiseks pantsientidega.

SÜMPTOMAATILINE RAVI
Dekontaminatsioonijärgselt või selle ajal baseerub keemilise kahjustusega patsiendi käsitlus
toetaval ravil ja kui võimalik, siis ka spetsiifilisel antidootravil. Organpuudulikkuse puhul
võib toetava käsitluse liigitada nii Basic life support (BLS-i) kui ka Advanced Life Support’i
alla. BLS on erakorralises meditsiinis ülima tähtsusega.
Keemiarünnakud tõstatavad suure probleemi – kohese toetava ravi viivitamatu kättesaadavuse
suure hulga kannatanute jaoks. Kokkupuude kemikaalidega võib tekitada erinevaid
organkahjustusi ja organpuudulikkust. Mõned keemilised ained võivad põhjustada ärritusi
ning põletada nahka ja silmi, ning ka hingamiselundkond võib vajada sümptomaatilist ravi.
Bioloogilised toksiinid võivad põhjustada tõsist kõhulahtisust. Suurel hulgal rahutud ja
ärevuses patsiendid võivad üle koormata sündmuskoha ümbruses asuvad meditsiiniasutused.
Keemiliselt indutseeritud hingamispuudulikus
Standardravi
Suur hulk keemiliste ühendite aure ja põlemisel tekkivat suitsu, nagu ka keemiarelvana
kasutatavaid keemilisi aineid, võivad põhjustada hingamispuudulikuse paari sekundi/minuti
jooksul ja kuni paar tundi pärast ainega kokkupuutumist. Sinna hulka kuuluvad lämmatavad
ained, tsüaniid, organfosfaadid, opioidid nagu fentanüül ja pisargaas suletud keskkonnas.
Respiratoorsete sümptomite all kannatavate patsientide emaabiks tuleks nad asetada nn.
„astmahoo“ asendisse.
Lämmatavad ained võivad põhjustada kõriturset, mis nõuab erakorralist endotrahheaalset
intubatsiooni kui elupäästvat ravi. Ülemiste hingamisteede avatus peab olema põhimureks
nende patsientide puhul ja peab olema tähelepanelikult jälgitud mitme tunni jooksul.
Hingamispuudulikkuse ravi põhineb peamiselt 100% hapniku manustamisele, mida enamasti
manustatakse täiskasvanule 12 l/min. Suure hulga patsientide ravimine sündmuskohal nõuab
piisavat hapnikuvaru kättesaaduvust ja sobivat varustust, et manustada üheaegselt kõrge
pealevooluga hapnikku mitmetele patsienditele korraga; kaasa arvatud näomaskid kergete
vigastuste korral, CPAP mõõdukate vigastuste korral, samas kui tõsised vigastused võivad
vajada mehaanilist ventilatsiooni peale endotrahheaalintubatsiooni.
Hüpersekretsiooni tõttu bronhis võib olla vajalik korduv hingamisteede aspireerimine.
Bronhiaalspasmi tuleks ravida sümptomaatiliselt adrenergiliste ß2-agonistidega, vajadusel
täiendada metüülksantiiniga vastavalt standardprotokollile. Kuigi steroide ei soovitata nii
varajases keemiliselt tekitatud hingamispuudulikuse/vigastuse staadiumis, nõuab raske
bronhiaalspasmi ravi steroide, kas inhalatsioonina või veenitee kaudu.
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Tõsist hingamistrakti ärritust võib võrrelda sekundaarse respiratoorse infektsiooniga, mis
nõuab antibiootikumravi.

Organfosfaadi mürgistuse korral pooldatakse suurel määral kohest ja korduvat atropiini
kasutamist koos hapnikuga ja kohese abistava ventilatsiooniga.
Opioidi mürgistus põhjustab kiirelt eluohtlikku tsentraalset hingamisdepressiooni. Opioidi
antagonisti manustamine võib kõrvaldada abistava ventileerimise vajaduse.
Oluline tsüaniidi mürgistus tekitab bradüpnoed ja sageli apnoed, mis vajab kohest hapniku
manustamist ja abistavat ventileerimist.
Keemiliselt indutseeritud kardiovaskulaarne puudulikus
Standardravi
Hüpotensiooni ravitakse patsiendi selili asetamisega nii, et jalad asetuksid südame tasemest
kõrgemale, aitamaks kaasa venoossele tagasivoolule südamesse. Vajalik on kõrge
pealevooluga hapniku manustamine ja vedelike ülekandeks veenitee rajamine. Keemilise aine
poolt indutseeritud kardiovaskulaarse shoki korral tuleks manustada patsiendile 1 kuni 2 liitrit
isotoonilist vedelikku. Seejärel tuleks kaaluda katehhoolamiinide manustamist
infusioonipumba kaudu.
Kliiniline surm nõuab kohest reanimatsiooni kasutades kardiaalseid elustamisvõtteid (Cardiac
Life Support)
Kardiovaskulaarne puudulikus võib tekkida tõsisest hingamisteede vigastusest. Patsientidel,
kellel see avaldub, tuleks kaaluda endotrahhealse intubatsiooni järgset mehaanilist
ventilatsiooni koos adrenaliini infusiooniga.
Raske tsüaniidimürgistusega ning kardiovaskulaarse kollapsiga patsiente peaks ravima
koobalti derivaatidega, mis kiiresti ennetavad hemodünaamilist ohtu ja võivad isegi ära hoida
vajaduse vedelikuga küllastamiseks ning katehhoolamiini manustamiseks.
Organfosfaadi mürgistuse korral standardravile lisaks tuleks kaaluda atropiini manustamist,
eriti bradükardiliste patsientide puhul.
Kõhulahtisus või oksendamisest tingitud kardiovaskulaarne shokk nõuab suure hulga
vedeliku manustamist.(vt allpool)
Keemiliselt indutseeritud stuupor ja kooma
Keemilise aine mõjul viib nii toksiini otsene kesknärvisüsteemi deprimeeriv mõju kui ka
hingamis- või südamepuudulikusest tingitud madal aju oksügenisatsioon kooma tekkimiseni.
Standardravi
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Ravi hõlmab vabade hingamisteede kindlustamist ja respiratsiooni, hapniku manustamist ja
veenitee rajamist. Patsient peaks olema asetatud koomaasendisse (kui puudub hingamisteede
kaitse)

Keemiliselt indutseeritud krambid
Standardravi
Esialgne käsitlus krampide korral on samasugune kui kooma puhul, samas kui püsivad
krambid võivad põhjustada ajukahjustusi, mis vajavad ravi antikonvulsantide näol,
nt.bensodiasepiin.
Närvimürgid ja tsüaniid võivad mõlemad põhjustada krampe, millele järgneb kiiresti
hingamisseiskus. Sellistel juhtudel tuleks teostada BLS , millele järgneb kohase antidoodi
manustamine.
Keemiliselt indutseeritud kõhulahtisus ja oksendamine
Standardravi
· Püsiv ja profuusne kõhulahtisus ja oksendamine võivad põhjustada dehüdratatsiooni,
ainevahetuse häireid, neerupuudulikkust, hüpovoleemilist kardiovaskulaarset šokki ja ka
surma. Vedelike manustamine nii suu kaudu või läbi veenitee on tõhus ravi. Ühe täiskasvanud
patsiendi rehüdratatsiooniks võib vaja minna päeva jooksul kuni 8 liitrit vedelikku.
Keemiliselt indutseeritud naha ja silma põletused
Standardravi
· Keemiliste põletuste korral sobib termiliste põletuste ravi.

*Täpsed juhised võimalike ründekemikaalide kasutamise korral abi andmiseks on toodud dokumendis
„Kiirabi juhis terrorirünnaku korral tegutsemiseks.“
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VII osa Tegevusjuhis kiirabile bioloogilse ohu keskkonnas
töötamiseks
Võimalikud viisid bioloogilise ohuga kokkupuuteks:
1. Väljakutsel selgub, et patsiendil /surnul võib esineda ohtlik nakkushaigus
2. Teadaolevalt nakkushaige transport haiglasse
3. Bioterrorismi intsident (nt tundmatu pulber kirjaümbrikus; haiguspuhang)
Bioloogilise relvana võimalikud kasutatavad inimeste haigused/haigustekitajad:
Antraks (ei ole nakkav)
Botulism (ei ole nakkav)
Hemorraagilised palavikud
Katk
Rõuged (haigusena likvideeritud)
Tulareemia (ei ole nakkav)
Koolera
Q palavik (ei ole nakkav)

Mitte kõik bioloogilise relvana kasutuses olevad haigused pole inimeselt-inimesele ülekanduvad (nakkavad) haigused!
Viited eriti ohtlike nakkushaiguste võimalikule esinemisele

-

Patsient on olnud hiljuti riskipiirkonnas ja
Patsiendil esineb külmavärinaid, palavikku, kõhulahtisust, löövet
Palavik on koos nõrkusega; koos lümfisõlmede suurenemisega; kestab päevi
Esineb löövet või paiseid koos palavikuga
Esineb kõhulahtisus, mis tekitab kollapsi
Esineb ikterus koos palavikuga
On olnud riskipiirkonnas kokkupuuteid putukate või närilistega

Infektsioonikontrolli põhimõtted ja ettevaatusabinõud
o Ohutud töövõtted
o Isikukaitsevahendite kasutamine
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o Ümbritseva keskkonna puhtana hoidmine (desinfektsioon, pesemine, puhastus)
o Patsiendi isoleerimine
o Töötajate järjepidev tervisekontroll

Ettevaatusabinõud infektsiooni leviku piiramiseks ja vältimiseks (teada
olev nakkus)
1. Standardsed ettevaatusabinõud takistamaks infektsiooni levikut. Need abinõud kehtivad
kõikidele patsientidele, kõikidele töötajatele, igas situatsioonis ja alati.
a. Silmaga nähtavalt määrdunud käte kohene pesu voolava vee all ja kasutades
seepi (pesuvahendit) väemalt 30 sekundi jooksul; järgnevaks antiseptikaks kasutada alkoholil baseeruvat antiseptilist vahendit.
Käte hügieeniline hooldus enne ja pärast kontakti patsiendiga, meditsiinilist
protseduuri, kokkupuudet patsiendi sekreediga, söömist, näo puudutamist; pärast kinnaste äravõtmist, seadmete puudutamist, tualeti kasutamist.
b. Ühekordsete kinnaste kasutamine invasiivsete protseduuride tegemisel ning potentsiaalselt nakkusohtlike ainete käsitsemisel. Kinnaste äravõtmine peale protseduuri, sellele järgnev kätepesu ning uute/puhaste kinnaste kättepanek.
c. Ühekordse kirurgilise näomaski, kaitseekraaniga näomaski ja kaitseprillide kasutamine pritsmete tekke ohu korral silmade ja suu kaitseks; kaitsekitli või kombinesooni kasutamine naha ja riietuse kaitseks.
d. Nakkusohtlike kasutatud isikukaitsevahendite ning teravate-torkavate vahendite määrusepärane utiliseerimine.
e. Aevastamise ja köhimise käitumisjuhise täitmine kõigi poolt (töötajad, patsiendid, kaaslased)
2. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut kontakti teel; kasutatakse lisaks standardabinõudele. Nakkus levib otsese kontakti kaudu patsiendiga, saastunud seadmetega; eriti
kui tegemist haavaeritisega või kõhulahtisusega patsiendiga
a. Kontaktnakkusega patsient vajab võimalusel omaette ruumi (nakkuse leviku
piiramiseks); limiteerida tuleb patsiendi liikumist/liigutamist laiemal alal ja
kontakteerumist teiste inimestega ilma hädavajaduseta; patsient peab kandma
näomaski ning oskama käituda vastavalt aevastamise-kõhimise juhistele
b. Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid
c. Kaitsekitlit või -kombinesooni kasutatakse ALATI
d. Kinnaste ja kaitsekombinesooni eemaldamine KOHE pärast patsiendist lahkumist ning sellele järgnev käte pesu ja antiseptika
3. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut õhu kaudu; kasutatakse lisaks standardabinõudele. Alla 5µm suurused osakesed levivad õhuga ja läbi ventilatsioonisüsteemide
kaugele (punetised, tuulerõuged, tuberkuloos, rõuged, viiruslikud hemorraagilised palavikud)
a. Patsient paigutatakse võimalusel negatiivse rõhuga omaette ruumi; limiteerida
tuleb patsiendi liikumist väljapoole tema ruumi ja kontakteerumist personaliga
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ilma hädavajaduseta; patsient peab kandma näomaski ning oskama käituda
vastavalt aevastamise-kõhimise juhistele
b. Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid; vastasel juhul õigete dekontaminatsioonimeetmete kasutamine puhastamisel
c. Kõik patsiendiga kokku puutuvad isikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid: alati FFP3 maski ja kaitseprille; topelt-kindaid vajadusel, veekindlat kaitsekombinesooni või -kitlit
d. Kinnaste ja kaitsekombinesooni eemaldamine KOHE pärast patsiendist
lakumist ning sellele järgnev käte pesu ja antiseptika. Isikuvahendite eemaldamise järjekord on järgmine: kindad, prillid, kombinesoon, mask.
4. Ettevaatusabinõud takistamaks nakkuse levikut piiskade abil; kasutatakse lisaks standardabinõudele. Piiskadega kanduvad edasi köhivate ja aevastavate patsientide haigustekitajad; kuna osakesed on rasked, ei kandu nad edasi üle 1-2 meetri.
a. Vahemaa patsientide vahel peab olema 1-2 meetrit; limiteerida tuleb patsiendi
liikumist väljapoole tema ruumi; patsient peab kandma näomaski ning oskama
käituda vastavalt aevastamise-kõhimise juhistele
b. Kasutatavatest seadmetest/esemetest/vahenditest eelistatakse ühekordseid; vastasel juhul õigete dekontaminatsioonimeetmete kasutamine puhastamisel
c. Alati tuleb kasutada iskukaitsevahendeid: kombinesooni, maski, prille, kindaid;
mis tuleb kohe pärast patsiendist lahkumist ära võtta. Pärast kaitsevahendite
eemaldamist tingimata teha käte hügieeniline antiseptika.

Tegevusjuhis kiirabibrigaadile nakkusohu korral
1. Kahtlus ohtlikusse nakkushaigusesse haigestumise kohta selgub väljakutsel
Kiirabimeeskond võib bioloogilise ohuga kokku puutuda esmasreageerijana, kui väljakutsel
selgub, et patsiendil /surnul võib esineda eriti ohtlik nakkushaigus. Eriti ohtlikeks nakkushaigusteks loetakse katku, koolerat, kollapalavikku ja viiruslikke hemorraagilisi palavikke. Need
on haigused, mida looduslikult Eestis ei esine ja mille sissetoomist riiki tuleb igati tõkestada.
Nende haiguste tõrje peab käivituma viivitamatult, ootamata diagnoosi täpsustamiseks vajalike eriuuringute tulemusi.
Võimalikud viited/vihjed/indikaatorid eriti ohtlikele nakkushaigustele on järgmised: haigestunu või surnu on viibinud hiljuti Aafrikas, Aasias, Kesk- või Lõuna-Ameerikas; esinesid palavik, lööve, paised, mittetraumaatiline veritsemine, kõhulahtisus või ikterus; oli kokkupuude
närilistega (nt elus või surnud rotid laevas) või putukatega.
Kui on tekkinud kahtlus, et patsiendil on ohtlik nakkushaigus, tuleb kasutusele võtta kõik isikukaitsevahendid, mis on kaasas, kui seda pole juba tehtud. Enne isikukaitsevahendite kasutuselevõtmist tuleb eemaldada kasutusel olnud kindad ja käed desinfitseerida
o Kindad tuleb kehavedelikega saastumise korral vahetada, et mitte ise kinnastega nakkustekitajat levitada. Kinnaste eemaldamisel võetakse kindad ära selliselt, et nad ei
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saastaks käsi. Saastunud kindaid käsitletakse kui nakkusohtlikke jäätmeid ja utiliseeritakse sellele vastavalt
o Näomaski kasutatakse juhul, kui tegemist on õhu või piiskade kaudu leviva nakkusega; kuid kuna selleks hetkeks pole kiirabimeeskonnal teada nakkuse leviku tee, siis on
vajalik kasutada näomaski alati. Kahtlustatavate eriti ohtlike nakkushaiguste ja tuberkuloosi korral tuleb kasutada hästi istuvat/näole sobivat FFP3 tüüpi näomaski
o Köhiva ja aevastava patsiendi korral on vaja kasutada silmade kaitseks kaitseprille või
ekraaniga maski
o Naha ja riietuse kaitseks tuleb kasutada kaitsekombinesooni või -kitlit; piisknakkuse
korral veekindlat kombinesooni, kitlit või põlle
Ohtliku nakkushaiguse-kahtlusega patsiendist tuleb teavitada välijuhti, kes edastab
birigaadilt saadud teate Terviseametile.
Nakkuse leviku vältimiseks tuleb piirata inimeste liikumist sündmuskohal ning info jagamist
mitteasjakohastele isikutele paanika tekke vältimiseks.
Väljakutsel tegutsetakse vastavalt patsiendi seisundile ja haigusele, hospitaliseerimisel
lähtutakse patsiendi seisundist ja kehtestatud korrast. Nakkuskahtlusega patsiendi haiglasse
viimisel teavitatakse haiglat haige saabumisest.
Transportimisel nakkuskeskusesse ei tohi kaasata liigseid isikuid, isikukaitsevahenditeta
inimesi.
Kiirabiautos lülitatakse sisse väljatõmbe-ventilatsioon; patsiendil keelatakse puudutada pindu
ja esemeid; samuti väldib kiirabimeeskond mittevajalike esemete puudutamist. Transpordi
ajal kannab ka patsient näomaski.
Patsiendi hospitaliseerimise järgselt teavitab brigaad häirekeskust desinfitseerimisvajadusest
ning sõidab otse kiirabijaama autopesulasse (olles eelnevalt teavitanud ka Kiirabi
operatiivkorraldajat desinfitseerimisevajadusest, et autopesula oleks vaba).
Dekontaminatsiooniga alustatakse kohe peale patsiendist lahkumist, püüdes sellega piirata
nakkuse levikut. Ohtliku nakkushaiguse kahtluse kinnitamisel nakkusarsti poolt järgitakse
dekontaminatsiooniks nakkusarsti poolseid juhiseid.
Kõiki ühekordseid vahendeid (isikukaitsevahendid, meditsiinivahendid, ..), mis puutusid
kokku patsiendiga, käsitletakse kui nakkusohtlikke jäätmeid ja kogutakse ning utiliseeritakse
sellele vastavalt.

2. Nakkushaige transport sündmuskohalt haiglasse, diagnoos (või kahtlus teatud

diagnoosile) ette teada
Kuna on ette teada diagnoos (või kahtlus teatud diagnoosile), on olemas võimalus (vajadus ja
kohustus) kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid vastavalt mikroorganismide ülekandemehhanismile (nakkuse leviku teele).
Vajalik on vähendada miinimumini nakkusele eksponeeritavaid inimesi ja vahendeid: piirata
transporti teostavate inimeste arvu vajaliku miinimumini; kiirabiautos tuleb limiteerida/ vähendada kaasasolevat varustust, katta eelnevalt kiirabiauto pinnad ja varustus veekindla kattega.
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Kasutusele tuleb võtta vajalikud isikukaitsevahendid vastavalt nakkustekitaja leviku teele enne patsiendiga kokkupuutumist või tema tuppa sisenemist.
Patsiendist lahkumisel eemaldatakse isikukaitsevahendid nii, et ei saastuks tööriided ja ümbritsev keskkond (Vt. Joonis 5 lk. 15). Järgitakse nakkusohtlike jäätmete käitlemise korda.
Kiirabi auto dekontaminatsioon toimub vastavalt juhistele.

3. Bioterrorismi kahtluse korral (nt tundmatu pulber kirjaümbrikus) on kiirabibrigaadi

tegevus identne, kaasa arvatud kaitsevahendid, tegevusega keemilise ohu korral.
Haiguspuhangu korral tuleb lisaks sesoonsetele viirushaigustele ja nn lastehaigustele mõelda
ka bioterrorismile. Bioterrorismiks kasutatavad ained võivad olla nii inimeselt-inimesele ülekanduvad kui ka mitteülekanduvad haigustekitajad ning erinevad toksiinid. Toksiinidest on
eriti ohtlikud botuliin-toksiin, ritsiin, tetrodotoksiin; sümptomid varieeruvad nö tavalise külmetushaiguse sümptomitest kuni üliraskete seisunditeni, hõlmates veritsusi, organpuudulikkust, entsefaliiti ja halvatust. Kahtlusest tuleb kohe teada anda välijuhile, kes informeerib 112
ja 110 ning Terviseametit.

Kiirabiauto ja varustuse dekontaminatsioon
Madal ohutase

1. Auto ja varustuse dekontaminatsioon toimub isikikaitsevahendeid kasutades
2. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud vahendid asetatakse kilekotti suletuna ohtlike bioloogiliste jäätmete konteinerisse
3. Korduvkasutuses olevad vahendid puhastakse ja desinfitseeritakse vastavalt Kiirabi
hügieenieeskirjadele. Kiirabiauto sisemus ja autoraam desinfitseeritakse seest vastava
desinfektsioonivahendiga, pihustades seda pindadele või kandes lapiga peale (pinnad
peavad olema niisked) ning jäetakse toimima 15 minutiks vähemalt. Auto raam pannakse tagasi autosse peale desinfitseeriva vahendi kuivamist ja kaitseriietuse eemaldamist.
4. Pärast desinfektsiooni lõpetamist eemaldatakse auto juures isikukaitsevahendid: kõigepealt eemaldatakse kindad, seejärel töödeldakse käed antiseptikumiga, võetakse ära
teised isikukaitsevahendid, asetatakse need ohtlike bioloogiliste jäätmete konteinerisse
ning taas tehakse käte antiseptika.
5. Kui kiirabivorm on saastunud nakkusohtliku materjaliga, siis töödeldakse saastunud
vormiriide piirkonda pindade desinfektsiooniks sobiliku lahusega ja seejärel vahetatakse riided. Saastunud riided suletakse kilekotti ning asetatakse need autopesulas
musta pesu jaoks olevasse nõusse.
NB! Riiete saastumisel nakkusohtliku materjaliga tuleb koheselt pihustada sellele
kohale deslahust, seejärel nakkusohtlik materjal eemaldada pühkides. Peale pühkimist
pihustada uuesti üle desainega (Bacticidiga).

50

Kõrge ohutaseme korral tehakse lisaks eelnevale:

1. Tekk, linad jmt pannakse kilekotti, kott suletakse (seotakse sõlm peale) ja seejärel asetatakse kotile kleebis “ohtlikud bioloogilised jäätmed”, millele kirjutatakse peale PESU; kott asetatakse musta pesu konteinerisse
2. Nähtavalt saastunud pinnad ja põrand pestakse, kasutades selleks Mikrobac extra 2,5%
lahust
3. Pesemise järgselt kõik pinnad (k.a kapide sisepinnad, mis olid olnud patsiendile abi
andmise ajal avatud) pihustatakse üle Bacticidiga ja jäetakse seisma 15 minutiks (pindade desinfitseerimisel alustakse kõrgematest kohtadest ja liigutakse allpool asuvate
pindadeni; erilist tähelepanu pöörata kinnihoidmiseks kasutatavatele käsipuudele, linkidele, roolile… jmt kohtadele)
4. Auto korrastamise järgselt alustatakse kaitseriietuse eemaldamisega: eemaldatakse
kõigepealt kittel (jalatsikatted)/kombinesoon, mis pannakse kohe jäätmekotti; seejärel
eemaldatakse kindad, desinfitseeritakse käed ja võetakse ära mask/näokaitse (peakate),
taas desinfitseeritakse käed. Kui kasutatakse kaitsevahenditena kummikuid, siis need
eemaldatakse kaitsekitli järel ja asetatakse autopesulas olevasse vanni (millel on kirje
“Kummikute desinfitseerimiseks”). Kummikutele valatakse peale ja sisse Mikrobac
extra 2,5% lahust ja jäetakse nad sinna seisma 15 min

Diagnostilisteks ja raviprotseduurideks kasutatavate vahendite
desinfitseerimine
1. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud vahendid (nt hapnikumaskid) pannakse kilekotti,
suletakse ja asetatakse ohtlike bioloogiliste jäätmete konteinerisse
2. Korduvkasutuses olevate vahendite ja aparatuuri esmane desinfektsioon sooritatakse
kiirabiautos ja seejärel peale des lahuse toimeaega viiakse brigaadide ettevalmistusruumi korrektseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks; kui esmane desinfitseerimine
pole autos võimalik, siis asetatakse vahendid ja aparatuur brigaadide ettevalmistusruumi transportimiseks kilekotti
3. Vahendid puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt Kiirabi hügieenieeskirjadele
4. Brigaadide ettevalmistusruumi minnakse peale auto pesemist ja desinfitseerimist, olles enne seda pannud desinfitseerimist vajavad korduvkasutatavad esemed kilekotti
ning eemaldanud auto puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatud kaitsevahendid.
Brigaadide ettevalmistamise ruumis kantakse samuti kirurgilist kaitsemaski ja kindaid
5. Brigaadide ettevalmistusruumis asetatakase korduvkasutatavad esemed des. lahusesse
(Korsolex plus 3%) ja jäetakse sinna vähemalt 15 minutiks; vahendite lahusesse asetamisel kasutada kaitsekindaid
6. Peale vahendite lahusesse panemist tuleb kasutatud pinnad peale töö lõpetamist pihustada üle Bacticidiga ja jätta kuivama 15 minutiks
7. Desinfitseeriva lahusega üle pihustamise järgselt asetada lauale silt kellaajaga, millal
lahust pindadele piserdati
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Eriti ohtlikud nakkushaigused
Katk

Katk on bakter Yersinia pestis’e poolt tekitatav nakkushaigus, levib näriliste ja kirpude kaudu
otsese kontaktil ning sissehingamise teel. Põhiliselt Aafrikas, aga ka Aasias, Ameerika kontinentidel ja endise N.Liidu aladel.
Haiguse kulg: gripi-sarnane sümptomaatika (äkiline palaviku tõus, külmavärinad, pea- ja ülekehavalud, nõrkus, iiveldus ja oksendamine) pärast 3-7 päevast inkubatsiooniperioodi. Katk
manifesteerub kolme vormina vastavalt leviku teele:
o Muhkkatk (buboonkatk) – kirbuhammustusest piki lümfiteid lümfisõlme. Lümfisõlm suureneb põletikust ning on valulik. „Buboon“ = suurenenud lümfisõlm.
o Septitseemia – nakkuse levik verega üle organismi kirbuhammustusest või nakkusohtliku
materjali sattumisest vigastatud nahapinnale.
o Kopsupõletikuline vorm – kõige virulentsem, areneb tavaliselt muhkkatkust, kuid võimalik on ka nakkuse ülekanne inimeselt-inimesele õhu/piiskade kaudu.
Eestisse saabunud haige või haiguskahtlane isik hospitaliseeritakse nakkushaiglasse, tagades
täieliku isoleerimise ja tervishoiutöötajate nakkusohutuse, eriti juhul, kui tegemist on kopsukatkuga.
Nii kopsu- kui muhkkatkuhaige viibib ranges isolatsioonis vähemalt 48 tundi pärast
antimikroobse ravi alustamist.
Katku ensootiakoldeid Eestis ei ole.
Tõrjemeetmed nakkuskoldes, desinfektsioon. Katkutõrje meetmeid tuleb realiseerida täie
vastutustundega, sest tegemist võib olla bioterrorismi ründega. Tervishoiutöötajad allutavad
kopsukatkuhaige kontaktsed isikud seitsmeks päevaks aktiivsele arstlikule jälgimisele ning
nendele tehakse profülaktiline antibiootikumikuur. Kontaktsetele isikutele, kes keelduvad
hospitaliseerimisest, rakendub Nakkushaiguste tõrje seaduse alusel sundhospitaliseerimine.
Tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral. Puhanguid võib põhjustada eeskätt kopsukatk. Sel
juhul rakendatakse kõiki eelnimetatud katku tõrjemeetmeid alates katkuhaige või haiguskahtlase isiku kiirest isoleerimisest haiglasse ning kontaktsete isikute arstlikust jälgimisest ja antibiootikumikuuri tegemisest.

Kollapalavik (yellow fever)

Haigustekitajaks on on flaviviiruste rühma kuuluv RNA-viirus. Kollapalaviku ülekanne toimub sääskede vahendusel. Nakkusallikaks on viiruse looduslikud peremehed ahvid, kes tavaliselt ise kliiniliselt ei haigestu. Kollapalavik esineb troopilises Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas
15° põhjalaiusest kuni 10° lõunalaiuseni, Aasias kollapalavikku ei ole. Euroopa maades on
senini esinenud ainult kollapalaviku ohumaadest sissetoodud haigusjuhte.
Haigus algab peale 3-6 päevast inkubatsiooniperioodi kõrge palaviku, pea- ja seljavaluga.
Seejärel lisanduvad lihasvalud, iiveldus, oksendamine ja nõrkus. Umbes 3-5 päeva pärast
tekib lööve, mis algab rindkerelt ning levib näole ja jäsemetele. Spetsiifiline ravi puudub.
Kollapalavikku diagnoositakse epidemioloogilise anamneesi, haiguspildi ja laboriuuringute
(spetsiifiliste antikehade määramine) alusel.
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Eestisse saabunud haige või haiguskahtlane isik hospitaliseeritakse nakkushaiglasse, tagades
täieliku isoleerimise ja tervishoiutöötajate nakkusohutuse.
Tõrjemeetmed nakkuskoldes, desinfektsioon. Tuginedes isiku viibimisele kollapalaviku
riskipiirkonnas viimase kuue päeva jooksul, saab tervishoiutöötaja varakult avastada haigusjuhu ning selgitada välja haiguskahtlased isikud, kes allutatakse 6 päevaks aktiivsele arstlikule
jälgimisele. Tagatakse nakkuse vere ja koevedelikega leviku vältimine. Tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral. Kollapalaviku viiruse siirutaja puudumise tõttu ei teki Eestis kohalikke
haigusjuhte ning puhanguid.

Koolera

Koolera tekitajaks on anaeroobne mikroob koolera vibrioon (Vibrio cholerae). Koolera
endeemilised levialad asuvad eeskätt Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ja Lõuna-Aasias.
Haiguse epideemiline levik on otseselt seotud koolera tekitajatega saastunud joogivee ja
toiduainete tarbimise ning halbade hügieeni tingimustes viibimisega. Euroopa riikides
registreeritakse perioodiliselt sissetoodud koolerajuhte.
Nakkusallikas on haige inimene või vibrioonikandja. Paljudel nakatunud inimestel (kuni 70%)
esinevad kerged haigusnähud või ei esine sümptomeid üldse (jäävad asümptomaatilisteks).
Asümptomaatiline vibriokandja on tavaliselt nakkusohtlik 7-14 päeva jooksul.
Haigus levib kõige sagedamini saastunud joogivee ja toidu tarbimisel. Nakatumine võib
toimuda ka saastunud käte või esemete kaudu ning kärbeste vahendusel.
Haigus algab pärast 1-5 päevast inkubatsiooniperioodi kõhulahtisusega, roe on alguses
vesivedel, kuid mõne tunni möödumisel muutub riisitummi-taoliseks hallikasvalgeks
vedelikuks. Haige hakkab oksendama, kusjuures sageli eelnevat iiveldust ei esine.
Oksendamine taandub sageli 18 tunni pärast, kuid kõhulahtisus võib kesta pikemat aega.
Kõhulahtisuse ja oksendamise tulemusena kaotab patsient palju vedelikku, tal on tugev janu,
kuid jook oksendatakse välja. Lühikese aja jooksul kaotab organism palju vett ja
mineraalsooli, mille tulemuseks on dehüdratatsiooni teke. Tugeva vedelikukao tulemusena
võib kehatemperatuur ja vererõhk langeda, tekivad toonilised krambid. Seisundi süvenedes
kujuneb välja hüpovoleemiline šokk.
Haige ja haiguskahtlane isik hospitaliseeritakse nakkushaiglasse. Tervishoiutöötajad järgivad
nakatumise vältimiseks nakkusohutuse nõudeid. Haige täielik isoleerimine ei ole nõutav.
Haige kirjutatakse haiglast välja juhul, kui kaks vähemalt 24-tunnilise intervalliga ja vähemalt
48 tundi pärast antimikroobse ravi lõpetamist võetud roojaproovi on mikrobioloogiliselt negatiivsed.
Tõrjemeetmed nakkuskoldes, deisnfektsioon. Tuginedes isiku viibimisele riskipiirkonnas
viimase viie päeva jooksul, saab tervishoiutöötaja varakult avastada haigusjuhu ning selgitada
välja haiguskahtlased isikud. Isik, kes saabub Eestisse pärast kauem kui neljanädalast viibimist kooleraepideemilises piirkonnas, tuleb allutada arstlikule jälgimisele viieks päevaks.
Tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral. Imporditud koolerajuhust võib puhang alguse saada. Selle vältimiseks täidetakse hoolikalt kõiki eelnimetatud kooleratõrje üritusi alates haige
hospitaliseerimisest ja terveks ravimisest.
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Viiruslikud hemorraagilised palavikud

Viiruslik hemorraagiline palavik on üldmõiste mitmete erinevate viiruste poolt tekitatavate
haiguste kohta, millele on omane palavik ja tihti kalduvus veritsustele: Lassa palavik; Argentiina, Boliivia ja Venetsueela hemorraagilised palavikud; Krimmi-Kongo hemorraagiline palavik; Rift Valley palavik; Ebola ja Marburgi viiruspalavikud; Dengue palavik.
Mõned nendest on kõrge letaalsusega. Levik toimub haige sekreetidega või tolmuga või putukate ja näriliste läbi. Inkubatsiooniperiood on kuni 21 päeva.
Haiguse kulg kõigil sarnane: palavik, pea- ja lihasvalud, iiveldus, oksendamine; aga ka kõhulahtisus, lööve ja veritsus (mittetraumaatiline väline või ka sisemine verejooks) kuni üliraskete seisunditeni välja.

Ebola ja Marburgi

tekitajateks on mõlemal juhul filoviiruste hulka kuuluv viirused. Levialaks on Aafrika mitmed
piirkonnad.
Ebola levib inimeselt inimesele otsese kontakti teel läbi erinevate sekreetide, samuti kaudselt
sekreetidega kontamineerunud esemete kaudu. Inkubatsiooniperiood on 2-21 päeva.
Marburgi viiruse kandjaks looduses on nahkhiired. Inimesed nakatuvad otsesel kontaktil
haigete ahvide ja haigete inimestega otsese kontakti teel läbi sekreetide. Marburgi
inkubatsiooniperiood on 5-10 päeva.
Ebola ja Marburgi korral isoleeritakse haige kiiresti nakkushaiglasse täielikku ohutust tagavasse isolaatorisse. Tervishoiutöötajad väldivad lähikontakti haigega. Haige juurde lähevad
ainult individuaalsetes kaitsevahendites ravi- ja põetusmeeskonna liikmed. Tervishoiutöötaja
nakatumisoht on suurim staadiumis, mil haigel esineb oksendamine, kõhulahtisus ja veritsemine.
Tõrjemeetmed nakkuskoldes, desinfektsioon. Tervishoiutöötaja selgitab välja kontaktsed
isikud ja hospitaliseerib Ebola viirusnakkuse kahtlusel.
Tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral. Ebola ja Marburgi viirusnakkused võivad levida
elukondlike, haiglanakkuse ja laborinakkuse puhangutena. Haiged ja haiguskahtlased isikud
hospitaliseeritakse ja isoleeritakse kiiresti. Kontaktsetele kehtestatakse aktiivne arstlik jälgimine Marburgi viirusnakkuse korral 9 päevaks ja Ebola viirusnakkuse korral 21 päevaks.

Lassa palavik

Lassa palavik on äge hemorraagiline viiruspalavik, mis on endeemiliselt levinud LääneAafrika maades. Looduses on viiruse kandjateks on rotid. Inimesele on nakkusallikaks
tavaliselt nakatunud/haige inimene. Viirused levivad inimeselt-inimesele haige vere, uriini,
rooja, sülje või seemnevedelikuga. Inimene võib nakatuda ka roti uriini või roojaga
kokkupuutumisel. Inkubatsiooniperiood on 3-21 päeva (keskmiselt 7-10 päeva).
Kliiniline diagnostika on keerukas, sest meie tervishoiutöötajatele on see tundmatu
nakkushaigus, mille haigusnähud sarnanevad algstaadiumis kõhutüüfuse ja malaariaga.
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Lassa palaviku korral isoleeritakse haige kiiresti nakkushaiglasse täielikku ohutust tagavasse
isolaatorisse. Piiratakse tervishoiutöötajate arvu, kes sisenevad isolaatorisse.
Tõrjemeetmed nakkuskoldes, desinfektsioon. Tervishoiutöötaja selgitab välja haige kontaktsed hospitaliseerib. Teavitatakse elanikke, et nad väldiksid näriliste kuivanud eritiste tolmu sissehingamist, kokkupuutumist haige neelueritisega.
Tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral. Lassa palavik võib levida puhangutena, sealhulgas
haiglanakkuse kujul. Haiged ja haiguskahtlased isikud hospitaliseeritakse ja isoleeritakse kiiresti. Kontaktsetele kehtestatakse aktiivne arstlik jälgimine 21 päevaks.
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