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Sisenemine (1)



Sisenemine (2)



Sisenemine (3)



Sisenemine (4)



NAKISe esileht



NAKISe esileht. Teatiste valik



HIV-teatis



Diagnoosi valik



HIV-teatis. Andmete koosseis
• Isikuandmed (isikukood, elukoht, 
sünnikoht, rahvus, sotsiaalmajanduslik 
seisund, ravikindlustuse olemasolu)
• Testimise põhjus ning viimase negatiivse 
testi kuupäev
• Nakkuse leviku andmed (peamine oletatav 
levikutee ning nakatumise asjaolud)
• Diagnostilised andmed (viiruse subtüüp, 
nakkuse staadium, surma puhul surma 
kuupäev)
• Teatise täitja andmed



Isikuandmed. Isikukood



Isikuandmed. Seos Rahvastikuregistriga



Isikuandmed. Välismaalased (1)



Isikuandmed. Välismaalased (2)



Isikuandmed. Ravikindlustus



Isikuandmed. Rahvus, 
sotsiaalmajanduslik seisund ja amet



Isikuandmed. Sotsiaalmajanduslik seisund

• (Üli)õpilane
• Ajateenija
• Kinnipeetav
• Kodune
• Lapsehoolduspuhkusel
• Muu pensionär
• Töötav
• Töötu
• Töövõimetuspensionär
• Vanaduspensionär 



Isikuandmed. Elukoht (1)



Isikuandmed. Elukoht (2)



Isikuandmed. Sünnikoht



Viimase negatiivse testi kuupäev



Testimise põhjus (1)



Testimise põhjus (2)
• HIV infektsiooni kliiniline kahtlus
• Kontakt teadaoleva HIV-positiivsega (ka ema)
• Kinnipidamisasutuses viibimine
• Kutsetöö käigus tekkinud nakatumisoht
• Suguhaiguse põdemine
• B-hepatiidi põdemine
• C-hepatiidi põdemine
• Tuberkuloosi põdemine
• Süstitavate narkootikumide tarbimine
• Seksuaalvahekord samasoolise inimesega
• Seksuaalvahekord raha või narkootikumide eest
• Rasedus (va abortlõppega)
• Abortlõppega rasedus
• Vere/organdoonorlus
• Välislähetus (turism, töö, kaitsevägi)
• Muu testimise põhjus



Nakkuse leviku andmed. Peamine 
levikutee



HIV-nakkuse peamised levikuteed

• Parenteraalne

• Perinataalne

• Seksuaalne



Parenteraalne nakatumine



Parenteraalse nakatumise viis

• Hemofiiliahaige nakatumine 
verekomponentide ülekande kaudu
• Meditsiiniline protseduur, mille 
käigus katkes kudede terviklikkus
• Muu (kirjutada)
• Vere/verekomponentide/plasma 
ülekanne (va hemofiiliahaige)
• Ühise süstimisvarustuse/süsteaine 
kasutus



Nakatumine sugulisel teel



Seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika 
riskirühma kuulumine

• Hemofiiliahaige

• Mehega seksiv mees

• Muu (kirjutada)

• Prostitutsiooni kaasatu

• Süstiv narkomaan



Perinataalne nakatumine. Ema nakatumise viis



Ema nakatumise viis

• Muu (kirjutada)

• Seksuaalsel teel

• Vere/verekomponentide/plasma 
ülekanne

• Ühise süstimisvarustuse/süsteaine 
kasutus



Perinataalne nakatumine. Sünnituse meetod



Perinataalne nakatumine. Profülaktiline ravi



Nakatumise asjaolud. Nakkusallika elukoht



Nakatumise asjaolud – koht



Nakatumise asjaolud – aeg



Diagnostilised andmed. Laboratoorne kinnitus



Diagnostilised andmed. Viiruse subtüüp



Diagnostilised andmed. Nakkuse staadium



Nakkuse staadium

• Äge HIV-nakkus

• Krooniline asümptomaatiline
nakkus

• AIDS

• teadmata



Diagnostilised andmed. AIDS-i indikaatorhaigused (1)



AIDS-i indikaatorhaigused (1)

Entsefalopaatia, HIV-nakkuse poolt põhjustatud

Invasiivne emakakaela vähk täiskasvanul või noorukil (≥13a)

Aju toksoplasmoos (lastel ≥1 kuu vanustel)

Bronhhide, trahhea või kopsude kandidiaas

Korduv mitte-tüfoidse salmonella-etioloogiaga septitseemia

Progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia

Korduv pneumoonia täiskasvanutel või noorukitel (≥13a)

Pneumocystis jirovecii pneumoonia.

Muud liiki või identifitseerimata mükobakternakkused, dissemineerunud või 

kopsuväline

Kopsuväline Mycobacterium tuberculosis'e nakkus

Mycobacterium tuberculosis etioloogiaga kopsutuberkuloos

Mycobacterium avium kompleksi või M. kansasii etioloogiaga dissemineerunud või 
kopsuväline nakkus

Isosporiaas, intestinaalne, diarröaga kulgev, >1 kuu kestev

Histoplasmoos, dissemineerunud või kopsuväline

Hulgi- või  korduvad bakternakkused



AIDS-i indikaatorhaigused (2)

Herpes simplex-nakkus: krooniline haavand (kestvusega >1 kuu); või bronhiit, 
pneumoniit või ösofagiit >1 kuu vanusel patsiendil

Tsütomegaloviirus-retiniit (nägemise kaotusega)

Tsütomegaloviirushaigus (v.a. maksa, põrna või lümfisõlmede) >1 kuu vanusel 

patsiendil

Krüptosporidioos, intestinaalne diarröaga kulgev, >1 kuu kestev

Krüptokokoos, kopsuväline

Koksidioidomükoos, dissemineerunud või kopsuväline

Lümfoomid, täpsustamata

Oportunistlikud nakkused, täpsustamata

Söögitoru kandidiaas

Kurtumussündroom, HIV-nakkuse poolt põhjustatud

Aju primaarne lümfoom

Immuunoblastiline lümfoom

Burkitti lümfoom

Interstitsiaalne lümfoidne pneumoonia

Kaposi sarkoom



Diagnostilised andmed. AIDS-i indikaatorhaigused (2)



Diagnostilised andmed. AIDS-i indikaatorhaigused (3)



Diagnostilised andmed. Diagnoosimise ja 
surma kuupäev



Teatise esitaja andmed (1)



Teatise esitaja andmed (2)



Teatise esitaja andmed. Asutus



Andmete salvestamine (1)



Andmete salvestamine (2)



Andmete salvestamine (3)



Sisestatud teatiste otsing



Teatiste otsing



Teatise tühistamine, muudatuste tegemine
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• Andmete 
elektroonilise 
edastamise 
leping

• Nakkushaiguste 
infosüsteemi 
kasutusjuhend

• Nakkushaigustes
se haigestumise 
statistilised 
andmed ning 
ülevaade
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