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Hoitoon 
liittyvä
keuhkokuume

• Kaikki pitkäaikaislaitoksissa alkaneet 
keuhkokuumeet ovat hoitoon liittyviä 
infektioita

• 2. yleisin hoitoon liittyvä infektio

• Yleisin kuolleisuutta aiheuttava hoitoon 
liittyvä infektio pitkäaikaispotilailla



Suun/nielun 
bakteereiden aspiraatio

• Keuhkot ovat normaalisti bakteereista
steriilit

• Vähäistä bakteeriaspiraatiota tapahtuu
päivittäin terveilläkin ihmisillä

• Värekarvatoiminta poistaa bakteerit

• Mm. alkoholi, tupakointi, refluksitauti
lisää



Milloin
keuhkokuumetta
tulee epäillä?

• Kuume

• Märkäiset yskökset

• Hengitysvaikeus

• Joskus pelkkä sekavuus

-> lääkäri määrää jatkotoimet

• Lääkäri määrää tarvittaessa
keuhkokuvan, joka voi
vahvistaa keuhkokuumeen



Ketkä ovat erityisessä riskissä?

• Alentunut tajunta

• Alentunut puolustuskyky

• Vanhukset

• Ylipaino





Tunnista nielemisvaikeus!

• Yskiminen, kakistelu, äänen muuttuminen syönnin jälkeen

• Aivoinfarkti- ja aivoverenvuotopotilaat

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

• Tarvittaessa ruuan ja nesteiden sakeuttaminen

• Tarvittaessa lääkäri lähettää puheterapeutin arvioon (pystyy 
selvittämään meneekö ruoka oikeaan paikkaan)



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.

• Vuodepotilailla pääty pyritään
pitämään koholla myös
ruokailuiden välillä

• Nenämahaletkuruokinta!



Hengitysfysioterapia

• Tärkeää etenkin limaisilla potilailla!

• Pyritään tyhjentämään keuhkoputket limasta ja
estämään atelektaasien syntymistä

• Oikea hengitystekniikka

• Tehostettu yskiminen

• Lisätään uloshengityksen
vastapainetta (acapella, pulloon puhallus)



Suun hoito!



Lääkitys

• Hoida kipu tehokkaasti!

• Mutta vältä turhaa sedaatiota!

• Rauhoittavat lääkkeet

• Muut unilääkkeet

• Psykoosilääkkeet



Viruskeuhkokuumeiden 
ehkäisy

• Hengitystievirukset voivat tarttua herkästi myös 
pitkäaikaislaitoksissa
-> influenssa, koronavirus

• Sekä potilaat että henkilökunta voi levittää 
tautia

• Ehkäisy:
-> jos työntekijällä on kunnon räkätauti päällä, 

ei tulla töihin ennen kuin räkäisyys helpottaa
-> Jos lievä flunssa, työntekijä käyttää kirurgista 

suunenäsuojusta suojatakseen potilaita ja muita 
työntekijöitä

-> Jos potilas räkäinen, hän syö omassa 
huoneessa eikä liiku turhaan yleisissä tiloissa
• Jos useita potilaita sairastuu, yhteys infektioiden 

torjuntaan 


