Ennetustegevus vastsündinu terviseriskidele – protseduurist keeldumise vorm vanematele

Vastsündinu isikukood/sünniaeg: …………………………………………………………………………………………………………….
Ema nimi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ema isikukood: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Elukoha aadress: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Muu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tervishoiutöötajal on üldtunnustatud ravieeskirjadest ja töökohustustest tulenev vastutus manustada või
teostada vastsündinule:
•

•

•

•

K-vitamiin (Fütomenadioon, 2 mg/0,1 ml) lihasesisese ühekordse süstena 2 tunni jooksul pärast
lapse sündi. Vastsündinute K-vitamiini tase on madal ning neil on oht saada väga harvaesinev
haigus, K-vitamiini puudusest põhjustatud hemorraagia (veritsustõbi), mis võib tekkida ajus,
soolestikus ja teistes organites. Sünnijärgne ennetavalt manustatav K-vitamiini annus on ohutu ja
tõhus abinõu K-vitamiini vaegusest tingitud tõsiste terviseprobleemide ärahoidmiseks. K-vitamiini
manustamine on võimalik ka suukaudselt.
Tuberkuloosi vaktsiin (BCG vaccine, 0,05 ml) nahasisese süstena 1.-5. elupäeval. Tuberkuloos on
laialt levinud ohtlik nakkushaigus, mis levib piisknakkusena ning kahjustab eeskätt kopse, kuid
võib haarata ka teisi organeid. Põhjustajaks on mükobakter, mis on on väga vastupidav erinevates
keskkondades ja tingimustes. Imikud põevad tuberkuloosi väga raskelt.
Kuulmisuuring ehk otoakustiliste emissioonide skriining (OAE) vastsündinu 2.-3. elupäeval. OAE
eesmärk on leida kuulmislangusega sündinud lapsed, et võimalikult kiiresti diagnoosida
kuulmislanguse ulatus ning alustada ravi või negatiivsete mõjude vähendamisega. Negatiivsed
mõjud võivad kuulmislanguse korral olla suhtlemis- ja kirjaoskusele, akadeemilisele
edasijõudmisele, vaimsele tervisele, üldisele elukvaliteedile.
Vastsündinu ainevahetushaiguste sõeluuring (FKU) hüpotüreoosi ja veel 19 erineva haiguse
välistamiseks. Testi tehakse kapilaarverest alates 48. elutunnist kuni hiljemalt 7.elupäeval (parim
3.-5.elupäev). Sõeltesti eesmärk on kaitsta lapsi kaasasündinud hüpotüreoosi ja ravitavate
ainevahetushaiguste korral tekkivate tervise- ja arenguprobleemide eest. Esimestel elunädalatel
ei pruugi lastel haigustunnuseid esineda ning sõeluuringuga leitavad probleemid on enamasti
varajase raviga ärahoitavad ning lapse eakohast arengut toetavad.

Kõikide eelnimetatud haiguste ja ennetustegevuste kohta saad tõenduspõhist infot tervishoiutöötajalt.
Oma otsustes ole aus ja lapse heaolu arvestav.
Eesti Vabariigi põhiseaduse, lastekaitse seaduse ja võlaõigusseaduse järgi ei tohi lapsevanema otsus
kahjustada lapse tervist ning tervishoiutöötajal on õigus vanema otsust mitteaktsepteerida lapse
tervisehuvisid ettepoole seades.

LAPSEVANEM: Tervishoiutöötaja on mind informeerinud eelpool nimetatud haigustest ja nende
ennetusvõimalustest. Samuti ennetusest keeldumise võimalikest tagajärgedest.
Ma mõistan oma otsusega kaasneda võivaid tagajärgi ning võtan vastutuse oma vastsündinud lapse
tervise eest. Ma keeldun järgmisest ennetavast ravimi manustamisest ja/või protseduurist oma
vastsündinule:
☐ K-vitamiini profülaktilisest süstist
☐ Tuberkuloosi (BCG) vaktsiinist
☐ OAE kuulmisuuringust

☐ Hüpotüreoosi ja ainevahetushaiguste skriiningtestist
Ema allkiri: ……………………………………………………………………………………………………..
Isa allkiri: ………………………………………………………………………………………………………..
Kuupäev: ………………………………………………………………………………………………………..

TERVISHOIUTÖÖTAJA: Kinnitan, et olen informeerinud lapsevanemat/lapsevanemaid eelnimetatud
haigustest ning nendega seotud võimalikest ennetustegevustest. Keeldumise vorm on allkirjastatud kahes
eksemplaris. Teen vastavasisulised märked terviseregistrites.
Tervishoiutöötaja nimi, kood, allkiri: ……………………………………………………………………………….
Kuupäev: ………………………………………………………………………………………………………………………..

