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HIV või viirushepatiidiga  
nakatumise ohud

Nakatunud vere sattumine haava või 
limaskesta

Ohustatud on need, kes oma 
igapäevatöös puutuvad kokku 

potentsiaalsete nakkustekitajatega 
(kehavedelikud)



VEREGA LEVIVAD 
NAKKUSETETKITAJAD
Inimese veres leiduvad 

mikroorgamismid
Sagedasemad on:

B- hepatiit
C-hepatiit

HIV- inimese immuunpuudulikkuse 
viirus



Kuidas HIV levib?
 HIV levib ühelt inimeselt teisele ainult:

vere

menstruatsioonivere

sperma

eelsperma

tupevedelike ja

rinnapiima

kaudu ja ainult siis, kui HIV-ga inimese 
nimetatud kehavedelikud satuvad terve 
inimese vereringesse



HI-viirus levib HIV-ga 
inimeselt nakkuseta 

inimesele

 Seksuaalvahekorras kondoomita 

tupeseksi 

pärakuseksi (hetero- ja homoseksuaalsel)

suuseksi (hetero- ja homoseksuaalsel) 

ajal



Nakkusohtlikud ei ole

roe
ninasekreet

sülg
higi

pisarad
uriin

oksemassid



HIV – inimese immuunpuudulikkuse viirus
(Human Immunodeficiency Virus)

 RNA-viirus, kuulub retroviiruste 
sugukonda ja lentiviiruste 
alamsugukonda

 Lihtsa ehitusega, rakusisene 
parasiit, mille
peremeesrakkudeks on 
inimese kaitsesüsteemi rakud -
CD4 lümfotsüüdid e CD4 rakud

 CD4 rakkudesse tungimisega 
hävitab HIV inimese keha 
immuun- ehk kaitsesüsteemi, 
mis kaitseb keha erinevate 
haigus vastu.

 



HIV infektsiooni staadiumid
 Äge primaarne HIV infektsioon:

 90%-l sümptomaatiline, kestab ~1-2 nädalat

 Nähud tekivad 2-4 nädalat peale nakatumist

 Mittespetsiifilist viirusinfektsiooni meenutav

 Krooniline sümptomitevaba periood

 haigusnähud puuduvad, võib kesta aastaid

 Võib esineda lümfisõlmede suurenemist

 Varane sümptomaatiline HIV

 CD4+ rakkude arv ↓ alla 300 



AIDS – omandatud immuunpuudulikkuse sündroom 
(Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)

 AIDSi iseloomustab CD4-rakkude hulga vähenemine alla 
kriitilise piiri (alla 200 raku 1 mikroliitri vere kohta)

 Inimese kaitsesüsteemi töö on tugevasti häiritud ning 
organism muutub väga vastuvõtlikuks kõikvõimalikele 
haigustekitajatele

 ka sellistele, mida terve kaitsesüsteemiga inimesed haruharva põevad 
ja mille põhjustajateks on suhteliselt ohutud bakterid, seened jm)

 AIDSi diagnoos ehk HIV-tõbi põhineb kindlatel kokkulepitud 
kriteeriumitel

 Tänapäeval ei loeta HIVd enam surmavaks nakkuseks vaid 
pigem krooniliseks haiguseks, kuna AIDSi tekkimist on 



NB! Olulised faktid

 Ühelt inimeselt teisele levib HIV, mitte 
AIDS

 Inimene on nakkusohtlik praktiliselt 
nakatumise hetkest, eriti kui nakatumine 
toimus otse vere kaudu (nt narkootikumide 
süstimisel ühise süstla kaudu)



Otse kontaktil HIV-nakatunud 
verega

 Narkootikumide süstimisel - ühiste 
süstalde, nõelte ja filtrite kasutamisel 
illegaalsete narkootikumide tarbimisel

 Nakatunud kehavedelikega kaetud nõelte jm 
meditsiiniliste instrumentide kaudu – kutsetegevuse 
käigus nakatunud  

 Nakatunud vere ülekandel – tänapäeval võimalus 
nullilähedane, kuna kogu doonorveri testitakse HIV-
suhtes



HIV-nakatunud emalt lootele või 
imikule

 Raseduse ajal läbi platsenta

 Ennetamine: ennetav ravi (zidovudine, nepivarine)

 Sünnituse käigus 

 Ennetamine: õige sünnitusviisi valik (vaginaalselt 
või keisrilõikega)

 Rinnapiimaga toitmisel

 Ennetamine: toitmine kunstliku rinnapiimaga

Risk nakatuda on 15-30%, kõigi 
ennetusmeetmete rakendamisel väheneb 



HIV ei levi ….

 … käteldes ja kallistades HIV-nakatunuga

 … kasutades HIV-nakatunuga samu nõusid, 
rätikuid jne

 … puutudes kokku HIV-nakatunu pisarate, 
sülje ja higiga

 … kasutades HIV-nakatunuga samu ruume: 
töökoht ja -vahendid, ujumisbassein, saun, 
WC, dušširuum jne



Kokkupuutetüübid & 
nakatumisriskid

 Nahkaläbiva vigastuse korral

HIV-positiivse verega kokkupuutel 0,3%

 B-hepatiit positiivse verega kokkupuutel 23–62%

C-hepatiit positiivse verega kokkupuutel 1,8%

 Nakatumisrisk limaskestaga kokkupuutel

HIV-positiivse verega kokkupuutel 0,09%

 Nakatumisrisk kahjustatud naha kontaktil



Nakatumisriski vähendavad tegurid

• Kaitsekinnaste rutiine kasutamine

• Kätel olevate haavade katmine veekindla

plaastriga

• Otsese suult suhu hingamise vältimine

• Suu- ja ninamaskide ning kaitseprillide

kasutamine



Ettevaatusabinõud

• Teravate esemete ettevaatlik käsitlemine 
nii kasutamise ajal, kui pärast

• Vaktsineerida ennast HBC vastu



Individuaalsel tasandil ...
... on HIV peamised levikuteed:

Kaitsmata 

seksuaal-

vahekord HIV-

ga inimesega

Süstimis-

varustuse 

jagamine 

HIV-ga 

inimesega

... on suhteliselt madala riskiga järgmised HIV võimalikud levikuteed:

HIV-ga emalt 

oma lapsele 

viiruse 

ülekandmine

HIVga 

nakatunud 

doonorvere 

ülekandmine

Kohandatud Dr. Don Operario ettekandest



Sihtgrupid

Tuumikgrupp 

(core group)

Sildgrupp 

(bridge group)

Üldpopulatsioon • Hinnanguline 

levimus 1,1% 

täiskasvanud 

elanikkonna seas 

(UNAIDS 2003)

• Sagenev 

(hetero)seksuaalne 

levik

• Valdav enamus

HIV infektsioonist 

süstivate 

narkomaanide seas

HIV EPIDEEMIA EESTIS Kohandatud: Lowndes CA, 2004

Slaidi autor: Anneli Uusküla

ÜLDPOPULAT-

SIOON

levik

seksuaalsel teel

SILDGRUPP

SÜSTIVAD 

NARKOMAANID

levik

süstimisvarustust 

jagades

levik

seksuaalsel teel



Ennetustegevust võib sihtrühma 
järgi jagada kolmeks:

 Esmane ennetustöö – tervete 
inimeste HIVga nakatumise 
vältimine (noored, üldine 
elanikkond)

 Teisene ennetustöö – töö riski- ja 
haavatavate gruppidega (süstivad 
narkomaanid, prostitutsiooni 
kaasatud, vangid jne)

 Kolmandane ennetustöö – HIVga 
inimeste hulgas - teiste 
nakkushaiguste vältimine, eluea 
pikendamine ja –kvaliteedi 
parandamine



Ennetamine Ravi-, hooldus- ja 
toetusteenused Tervistsäästva käitumise 

kujundamine, riskikäitumise 
muutmine

 Kondoomide propageerimine ja 
kättesaadavuse tagamine

 STLH diagnostika ja ravi

 Vabatahtlik nõustamine ja HIV-
testimine

 Vanemalt lapsele HIV leviku 
ennetamine

 Doonorvere ja -organite ohutuse 
tagamine

 Kahjude vähendamine (näit 
süstivate narkomaanide hulgas)  

 Stigmatiseeriva suhtumise 

 Tervishoiuteenused

 Psühhosotsiaalne toetus

 Stigmatiseeriva suhtumise 
vähendamine

 Vabatahtlik nõustamine ja 
testimine

 Sotsiaalhoolekande teenused

 Juriidiline abi

 Toitumisprogrammid ja –
soovitused

 Koduhooldus ja palliatiivne ravi

Töötuse vähendamine HIV-



Kokkupuutetüübid  ja 
nakatumisriskid

• Nahka läbiva vigastuse korral 

HIV- pos verega kokkupuutel 0,3%

B-hepatiit pos verega kokkupuutel 23-62%

C-hepatiit pos verega kokkupuutel 1,8%

• Nakkumisrisk limaskestadega 
kokkupuutel

HIV pos verega kokkupuutel 0,09%

• Nakkumisrisk kahjustatud naha kontaktil

HIV pos verega kokkupuutel 0,09%



Vabatahtlik nõustamine ja HIV-
testimine (VNT)

Kvaliteetset VNT-d võib nimetada protsessiks, kus 
nõustamise käigus saadud info ja teadmised
võimaldavad inimesel teha informeeritult 
otsuseid nii HIV-testimise kui ka oma enda 
käitumise suhtes.



VNT – sisenemiskoht HIV ja AIDSi 
ennetus, ravi ja hoolekandesüsteemi

VNT

Vanemalt lapsele HIV 

leviku ennetamine

Võimalikult varajane 

kaasuvate haiguste 

diagnoosimine ja ravi

Edasisuunamine 

psühhosotsiaalsetele teenustele, 

tugi- ja eneseabigruppidesse, 

juriidilisele või toitumisalasele 

nõustamisele jne

Käitumise muutmise 

motiveerimine

Ennetav ravi (n. 

tuberkuloos) ja 

pereplaneerimise 

alane nõustamine 

HIV ja AIDSi 

normaliseerimine e. 

eelarvamuste ja 

negatiivsete 

hoiakute ennetamine

HIV 

aktsepteerimine



HIV vertikaalse leviku teed
 Raseduse ajal läbi platsenta

 Sünnituse käigus loote kokkupuutel 
nakatunud kehavedelikega

 Rinnapiimaga toitmisel (HIV-positiivse ema 
rinnapiim sisaldab HI-viirust)

NB! Nakatumisrisk vertikaalsel teel on 
erinevatel andmetel 25-45%, kõigi 

ennetusmeetmete rakendamisel võimalik 
seda vähendada 1-2%ni



Emalt lapsele HIV leviku ennetamine
 Ennetada naiste HIV-nakatumist

 Raseduse planeerimine (sh soovimatute vältimine) ja 
jälgimine

 Emalt lootele-lapsele HIV leviku ennetamine:

 Ennetav viirusevastane ravi alates 12-14. rasedusnädalast

Õige sünnitusviisi valik (keiserlõige või vaginaalne 
sünnitus)

 Toitmine kunstliku rinnapiimaga (rinnaga toitumisest 
hoidumine)

 6-nädalat ennetavat viirusevastast ravi lapsele

 Tagada HIV-ga naistele spetsiifilise jälgimise ja 
muude tervishoiuteenuste ja ravi kättesaadavuse



Tervishoiuteenused HIVga inimestele

 VNT

 HIV-ga inimeste regulaarne meditsiiniline 
jälgimine

 Kaasuvate haiguste ennetav ravi s.h. 
tuberkuloosi ennetamine

 Antiretroviirusravi

 Palliatiivne ravi ja koduhooldus



Antiretroviirusravist

 Alustamine

 Eesmärgid

 Ravi olemus, jälgimine ja järgimine



Kutsetöös HIV ennetamine

 Ohutustehnika

 Juhtumijärgne käitumine ja ennetav ravi 
Eestis
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Punane lint e Red Ribbon …

… rahvusvaheline tähis HIV ja 
AIDSi teadvustamisest

… võeti kasutusele 1991 
Ameerika Ühendriikides

… hoolimise ja vastutuse 
sümbol 

… lootuse sümbol –
inimkonna ülesandeks on 
leida ravi/vaktsiin selle 
viiruse vastu
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