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Sairaala-
alkuinen 
keuhkokuume

• Oireet alkavat 48 h potilaan tultua sairaalaan

• 2. yleisin hoitoon liittyvä infektio

• Yleisin kuolleisuutta aiheuttava hoitoon 
liittyvä infektio kriittisesti sairailla potilailla
• 1/3 sairaalapneumonioista alkaa teho-osastolla

• VAP eli hengityslaitehoitoon 
liittyvä keuhkokuume alkaa >48 h intuboinnin
jälkeen

• Jopa 50% intuboiduista trauma- ja 
aivovammapotilaista kehittyy VAP

• Pidentää sairaalahoidon kestoa ja 
kustannuksia



Suun/nielun 
bakteereiden aspiraatio

• Keuhkot ovat normaalisti bakteereista 
steriilit

• Vähäistä bakteeriaspiraatiota tapahtuu 
päivittäin terveilläkin ihmisillä 

• Värekarvatoiminta poistaa bakteerit

• Intubaatio/trakeostoomaputki estää 
normaalia värekarvatoimintaa

• Mm. alkoholi, tupakointi, refluksitauti 
lisää



Aiheuttajabakteerit

• <4 vrk sairaalaan tulosta: yleensä 
herkempiä kotoa tuotuja 
nenänielun bakteereita

• >4vrk nenänielun kolonisaatio 
sairaalabakteereilla lisääntyy
• s.aureuksen ja enterobakteerien

merkitys lisääntyy

• Resistentit bakteerit

• Vaikuttaa antibioottihoitoon



Milloin 
sairaalapneumoniaa 
tulee epäillä?

• Kuume

• Märkäiset yskökset

• Huonontunut happeutuminen

--> keuhkokuva voi
vahvistaa diagnoosin

--> joskus vaaditaan keuhkojen
tietokonetutkimus



Ketkä ovat erityisessä riskissä?

• Alentunut tajunta

• Immunosuppressio eli 
alentunut puolustuskyky

• Vanhukset

• Kirurgia 
(rintakehä/mahasuolikanava!)

• Ylipaino

• (hengityskonehoito)



Tunnista nielemisvaikeus!

• Yskiminen, kakistelu, äänen muuttuminen syönnin jälkeen

• Aivoinfarkti- ja aivoverenvuotopotilaat

• Parkinsonin tauti, ALS, myöhäisvaiheen Alzheimerin tauti...

• Tarvittaessa ruuan ja nesteiden sakeuttaminen

• Tarvittaessa puheterapeutin arvio



Ikääntymiseen liittyvät muutokset 
nielemisfunktioon
• Hampaisto + lihaksisto: pureminen

• Suun kuivuminen

• Kielen voima heikkenee -> ruokaa voi 
”karata” hengitysteiden puolelle

• Nielemistapahtuma pidentynyt

• Nielemis- ja yskänrefleksi heikkenee



Asentohoito

• Mahdollisimman pysty asento
syötettäessä ja syömisen jälkeen
refluksin ehkäisemiseksi.

• Hengitysvajauspotilailla pääty pyritään
pitämään koholla myös
ruokailuiden välillä

• Nenämahaletkuruokinta

• Trakeostomoiduilla
pystyasento syödessä



Hengitysfysioterapia

• Pyritään tyhjentämään keuhkoputket limasta ja
estämään atelektaasien syntymistä

• Oikea hengitystekniikka

• Tehostettu yskiminen

• Lisätään uloshengityksen
vastapainetta (acapella, pulloon puhallus)



Suun hoito
Hengitysteiden imeminen



Joskus bronkoskooppiset limaimut tarpeen



Lääkitys

• Hoida kipu tehokkaasti!

• Mutta vältä turhaa sedaatiota!

• Rauhoittavat lääkkeet

• Muut unilääkkeet

• Psykoosilääkkeet



Viruspneumonioiden 
ehkäisy

• Hengitystievirukset voivat tarttua 
herkästi myös osastolla

• Tavanomaiset varotoimet

--> Ehkäistään myös virusten leviämistä 
potilaasta toiseen

--> suojakäsineet aina eritteisiin koskiessa

--> kirurginen suunenäsuojus ja 
silmäsuojus aina räkäistä potilasta hoidettaessa

• Viruspneumoniat: influenssa, koronavirus, RSV

• Influenssakausi!

• Akuutit hengitystieoireet: COVID-19-testi, 
influenssatestaus, kun kausi alkanut

--> Pisara-ja kosketusvarotoimet osastolla, 
kunnes vastaus!


