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Infektion torjunnan tärkeät taudit

I. Pitkäaikaishoitolaitoksessa huomioitavat
1. Influenssa-> virus
2. Noro->virus
3. Clostridium Defficile -> Bakteeri



Infektiontorjunta

• Tärkeä
• Lain mukainen
• Pitkäaikaishoito laitoksessa toteutettava



Infektiontorjunta

• Estää tartuntatautien leviämistä jonka kautta
• Vähentää sairastumista
• Vähentää kuolemia
• Vähentää kustannusta



Tartuntatauti

Infektio tauti

Taudin aiheutava
mikrobin

tartunta reitti



infektiotorjunta

Infektio Tauti

Mikrobi
tartunta reitti

Infektio Tauti



Tartunta reitti- mikrobit

• Influenssa virusPisara

• Norovirus
• Clostridium defficile

bakteeri
Kosketus





Pisaratartuntaa vähentäviä keinoja



Pisara kosketus eristys

Eristys
alkaa

• Oire
• Ripuli
• flunsa

Eristys
jatkuu

• Noro oire
loppu

• 2 päivää

Eristys
puretaan

• Influenssa 5
päivää
hoidon
jälkeen



Infektiotorjunta

ØTavanomaiset varotoimet
ØTartunnan tavan mukaista

a) Kosketus varotoimet
b) Pisaravarotoimet
c) Ilmaeristys



Tavanomaiset varotoimet

ØKäsihygienia
ØSuojaimet
ØTyötapa
1) Pisto- ja viiltovahingon esto
2) Yskimistekniikka



Influenssa tartunta reitti

INFLUENSSA

Pisara
A/B influenssa
virus 2m sisällä

Influenssa tauti



Noro tartuntareitti



Norovirus ripuli
tartuntareitti

Noro ripuli

Kosketus
Virus 10-100

partikkeli

Norotauti
12-48t sisällä



Clostridium difficileripuli
tartunta reitti

Clostririum
ripuli

Kosketus
Itiö välitys

Clostridium
ripuli tauti



Influenssa PPSHP



Influenssa

• On viruksen aiheuttama hengitystieinfektio
• Oireet ovat
• Kuumeilu, päänsärky, yskä, lihas ja jäsenkipu
• Oirekuva kestää hoitamattomana 7-10 päivää
• Nenänielu näytteillä tauti voi varmista InABRSV

+/-
• Hoito Tamiflu 75mg x2/vrk 5 päivää
• Esto altistuksen jälkeen Tamiflu 75mg x1/vrk 10

vrk



Influenssa

• Estoa varten on rokotusta

• Influenssaan altistuneille annetaan 10 vrk
kestoinen estohoito (Tamiflu 75mg x1/vrk)



Influenssa

• Potilas eristetään omaan huoneeseen
• Suojaimet lähihoidossa alle 2m, kirurginen

suu-nenäsuojus
• FFP3-luokka suoja liman imeminen,
• Potilan lähiympäristöön tai potilaaseen

kosketuksessa; -tehdaspuhtaat suojakäsineet
ja kertakäyttöinen suojatakki



Influenssa

• Influenssan jälkitauti
• Keuhkokuume
• 1-2 vko influenssan jälkeen on osoitettu

lisääntynyt sydän ja aivoinfarkti tapauksia



Noro infektio torjunta



Noro
• On Virus tauti, altistumiseen jälkeen tauti alkaa 1-2 päivän

sisällä
• Terveille oirekuva 1-2 päivää mutta vanhuksille voi olla jopa

vko ja joskus pitempi
• Aiheuta suolistoinfektion ja alkaa nopeasti
• Oireet ovat
• Ripuli, vatsakipu, oksentelu, kuumeilu(1/2 tapauksissa)
• Lab: oireiselta F-VirNhO (8826)
• Potilas voi ajautua nestehukkatilaan
• Hoidetaan neste tasapaino häiriö muuten ei ole täsmä

hoitoa, eikä rokotusta.
• Eritetahra-> Kloori 5000 ppm



Noro

• Leviämisreitti kosketustartunta (uloste-käsi-
suu)

• Noro ensimmäisen tapauksen tunnistaminen
on tärkeää, noro epäilyssä otetaan yhteys
PPSHP alueen hygieniahoitajaan

• Infektioiden torjuntayksikkö antaa lisäohjeet



Epidemia

• Epidemia on silloin kun on kaksi tai enemmän
tapauksia ->ilmoitetaan
Pitkäaikaishoitolaitokseen johdolle ja
hygieniahoitajalle

• Infektioiden torjuntayksikkö antaa
lisäohjeistukset  jonne herkästi soitetaan

• P 0405062094 (Hygieniahoitajat)



Clostridium Defficil

• On bakteerin aiheuttama ripuli tauti
• Antibiootti hoito 3 kuukauden sisällä altista
• Itiöiden kautta on tarttuva
• Oireet vihertävä ripuli, kuumeilu ja yt lasku
• Voi olla vaikea tauti,
• Lab-oireiselta F-CldTNhO (6141)
• Hoito; P.o antibiootti Flagyl 400mg x3/vrk p.o ja

Vancomycin 125mg -250mg x4/vrk 10-14 vrk
• Joskus pitempi aika alenevin annokseen



Clostridium defficile

• Infektiontorjunta
• ->eristys
• -> tavanomaiset varotoimet
• ->käsi hygienia (peseminen ja käsi huuhteen

käyttö)
• ->suojaimet käsineet, suoja vaateet
• Kunnes ripuli loppu ja 2 päivää sen jälkeen.



Infektiontorjunta
Pitkäaikalaitoksessa

Infektio
tauti
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Infektio



Lisää info

• PPSHP infektioiden torjunta
• Terveysportti -> Oppiportti -> Verkkokurssi -

Infektioiden torjunta


