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Lainsäädäntö
• Tartuntatautilain mukaan moniresistenttien mikrobien 

seurannasta ja torjunnasta vastaa toimintayksikön johtaja. 

• Toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille epidemiasta, tai epäilystä.

• Moniresistentit mikrobit eivät ole yleisvaarallisia 

tartuntatauteja, joten lainsäädäntö ei mahdollista 

pakkokeinojen käyttöä torjunnassa.

• Sairaaloilla ja muilla toimintayksiköillä on velvollisuus suojella 

potilaita hoitoon liittyviltä infektioilta ja MDR-kantajuus lisää 

riskiä hoitoon liittyville infektioille. 



Etiikka
• Torjuntatoimien tarkoituksesta on aina kerrottava potilaalle.

• Tartunnan torjunta ei saa koskaan mennä hoidon tarpeen 

edelle.

• Kantajuus ei saa viivästyttää potilaalle tehtäviä 

hoitotoimenpiteitä, kuntoutusta, tai siirtymistä 

jatkohoitopaikkaan.

• Toimenpiteen siirtäminen on kuitenkin perusteltua siinä 

tapauksessa, että kantajan oireisen infektion riskiä voidaan 

vähentää. 

• Torjuntatoimien aiheuttama psyykkinen kuormitus potilaalle 

tulee minimoida.



Moniresistenttien mikrobien leviämisen ehkäisy

1. Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy  

(hyvät hoitokäytännöt, tavanomaiset varotoimet)

2. Mikrobilääkkeiden oikea käyttö 

(seuranta ja ohjaaminen; ab opas)

3. Tartunnantorjunta 

(seulontanäytteet, rekisterin ylläpito, tartunnanjäljitys, 

varotoimet, epidemian tunnistaminen ja hallinta)



Varotoimet eri toimintayksiköissä

• Kotihoito: TAVANOMAISET VAROTOIMET

• Poliklinikka: TAVANOMAISET VAROTOIMET

• Toimenpideyksikkö: TAVANOMAISET VAROTOIMET

• Pitkäaikaishoito: TAVANOMAISET VAROTOIMET + oma huone, 

jossa oma wc/suihku

• Akuutti vuodeosastohoito: KOSKETUSVAROTOIMET
->moniresistentit bakteerit voivat olla haitallisia 
immuunipuutteisille ja hyvin sairaille potilaille.



TAVANOMAISET VAROTOIMET

Tavanomaiset varotoimet ovat 

toimintatapoja, joiden tavoitteena on 

katkaista mikrobien tartuntatiet sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaiden hoidossa ja 

huolenpidossa. 

Niitä noudatetaan aina kaikkien potilaiden 

ja pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa 

antavien yksiköiden asukkaiden hoidossa.



Hyvä käsihygienia

• koostuu näistä asioista:

– Käsien desinfektio

– Käsien saippuavesipesu

– Käsien huuhtelu vedellä

– Käsien ihon hoito

– Suojakäsineiden käyttö



Missä tilanteissa?

• osastolle mennessä ja sieltä 

lähdettäessä

• potilashuoneeseen mennessä ja 

sieltä poistuttaessa

• ennen suojakäsineiden pukemista 

ja niiden riisumisen jälkeen 

• ennen puhtaisiin hoito-, tutkimus-

ja apuvälineisiin koskemista 

• hoitotoimenpiteiden välissä 

ennen puhdasta työvaihetta 

WHO:N FIVE MOMENTS 2009



Suojaimet:

Oikein käytettynä suojaimet

suojaavat henkilökuntaa ja työvaatteita

mikrobeilta ja vähentävät mikrobien leviämistä

hoitoympäristössä.



Suojakäsineet, milloin?
Suojakäsineiden käyttö tarpeellista, kun 
• kosketetaan: 

verta (kanylointi, injektiot, verinäytteiden otto)  
eritteitä
haavoja
limakalvoja
rikkinäistä ihoa 
kosteita ihoalueita (nivuset, kainalot)
potilaalle laitettuja vierasesineitä (kanyylit, katetrit, trakea ym.)

• suojataan käsiä kemikaaleilta

Ei koskaan desinfioimattomille käsille potilashoitotilanteissa!

Hanskat kädessä ei kosketella hoitoympäristöä ennen potilaskosketusta.
Likaisilla hanskoilla ei kosketella ympäristöä.



Suojatakki/esiliina, milloin?

Pitkähihainen suojatakki/suojaesiliina lähihoidossa, jos on vaara 

roiskeista. 

• haavahoidot 

• vuodepesut

• vaipan vaihto

• avanteen hoito

• hengitysteiden imeminen



Kirurginen suu-nenäsuojus 

• haavahoito (haavan suojaksi henkilökunnan pisaroilta)

• Hengitystieinfektiossa käytetään henkilökuntaa ja potilaita 

suojaamaan.

Visiirimaski, tai kirurginen suu-nenäsuojus ja 

kokokasvovisiiri/suojalasit, kun on eriteroiskevaara. 

• haavahoito

• hengitysteiden imeminen

• suun hoito



Suojainten riisuminen
Oikealla riisumisjärjestyksellä vältetään tilanne, jossa omilla 

käsillä kontaminoidaan silmien, nenän tai suun limakalvoja tai 

levitetään mikrobia ympäristöön.

• Suojainten riisumisjärjestys 

1.Riisu suojakäsineet ja suojatakki

2.Desinfioi kädet

3.Riisu silmäsuojain/visiiri ja hiussuojain

4.Desinfioi kädet

5.Riisu suu-nenäsuojus

6.Desinfioi kädet



Mistä tiedän potilaan MDR-mikrobin kantajuudesta?

• MMKR = moniresistenttimikrobikantajarekisteri, jota 

sairaanhoitopiirien infektioiden torjuntayksiköt ylläpitävät.

• Rekisterin tarkoituksena: mikrobien esiintymisen seuranta, 

leviämisen ehkäisy, kantajan oman mikrobilääkehoidon oikea 

kohdentaminen

• Uusi rekisteröity kantaja ilmoitetaan myös kotikuntaan, jotta 

tieto siirtyy potilaan mahdollisiin hoitopaikkoihin ja voidaan 

kirjata käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin.



Esimerkki OYS:

Kun kantaja on rekisteröity, tulee tieto näkymään 

• ESKO nimitauluun kolmiona, jossa on huutomerkki keskellä

• OBERON huonetauluun punaisena kolmiona 

• Potilaskertomukseen



KOSKETUSVAROTOIMET 
Tavanomaisten varotoimien lisäksi

• Potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen. 

• Henkilökunta käyttää suojaimia AINA, kun on kosketuksissa 

potilaaseen, tai hänen lähiympäristöön.

(pitkähihainen suojatakki/-essu ja suojakäsineet)

Suojatakki puetaan huoneen ulkopuolella/ välitilassa, 

suojakäsineet potilashuoneessa.

On tärkeää huomioida, että myös kosketusvarotoimipotilaan 

kohdalla tulee käsihygienian ja aseptisten työtapojen toimia.



KOSKETUSVAROTOIMET; toteutus

• Kosketusvarotoimiohje helposti saataville

• Potilaskohtaiset hoito-, tutkimus- ja apuvälineet, ensisijaisesti 
kertakäyttöisiä, yhden päivän tarve

• Monikäyttöiset välineet puhdistetaan ja desinfioidaan 
ensisijaisesti huuhtelu- ja desinfiointikoneessa

• Tarvittavat suojaimet saatavilla

• Huonekohtaiset siivousvälineet, pyykki- ja jäteastiat

• Eritetahradesinfektioaine: kloori 1000ppm



KOSKETUSVAROTOIMET, kesto

• Infektioiden torjuntayksikkö ohjeistaa aikuisten 

näytteidenoton ja kosketusvarotoimien purun.

• Ns. purkunäytteitä voidaan alkaa ottamaan aikaisintaan vuoden 

kuluttua viimeisestä positiivisesta näytteestä.

• Jos potilaan vakavan sairauden hoito, esim. sytostaattihoito, tai 

dialyysihoito on kesken ei kantajuustietoa lähdetä purkamaan.



MUITA HUOMIOITAVIA ASIOITA
• Potilaan/asukkaan liikkumista huoneen ulkopuolella ei ole 

missään yksikössä tarpeen rajoittaa, kunhan ei ole 
ympäristöään eritteillä sotkeva, tai ripuloiva ja kykenee 
noudattamaan käsihygieniaa.

• Voi osallistua yhteiseen toimintaan rajoitteitta.

• Normaali sosiaalinen kanssakäyminen muiden kanssa.

• Kantajuudesta ei tarvitse kertoa muille asukkaille, tai 
omaisille.

• Jatkohoitopaikkaa on aina tarpeen tiedottaa potilaan 
kantajuudesta.



SEULONTANÄYTTEET, milloin otetaan? 

• MDR-mikrobille altistuneet 

-kantajan kanssa samassa huoneessa yli 24h

-näytteet otetaan, jos ei ole ehtinyt kotiutua

-yhdet näytteet riittävät

-Altistuneet hoidetaan tavanomaisin varotoimin.

• MDR-mikrobin kantajien kontrollinäytteet, ns. purkunäytteet

• Epidemian päättymisen arviointi

• Puhdistushoidon onnistumisen arviointi

• MDR-mikrobin kantajaksi epäillyt, ks. seuraava dia



SEULONTANÄYTTEET, epäily MDR-kantajuudesta

Kantajuutta on perusteltua epäillä tietyissä tilanteissa:

• Suoraan sairaalasiirtona ulkomailta tulevat

• Sairaalahoitojakso (>24h) ulkomailla edeltävän vuoden aikana 

• Tehty kirurginen pientoimenpide edeltävän vuoden aikana 
ulkomailla

• Turvapaikanhakija

• Aiemmin ulkomailla todettu moniresistentin mikrobin kantajuus

Potilas hoidetaan kosketusvarotoimin osastolla, kunnes seulontanäytteiden 
vastaukset saadaan. 

Turvapaikanhakija hoidetaan tavanomaisin varotoimin.



Mitä näytteitä otetaan?

Candida auris- näytteet otetaan 
vain suoraan sairaalasiirtona 
ulkomailta tulevilta potilailta.

Tämä ohje löytyy infektioiden 

torjuntayksikön ohjeista:

Ulkomailta tulevat potilaat

Tarkempia ohjeita näytteenottoon 

löytyy nordlabin internetsivuilta

->OHJEKIRJA



POTILAAN OHJAUS

Kerro potilaalle 
• moniresistentin mikrobinkantajuudesta
• mikrobin tartuttavuudesta ja hoidosta
• varotoimen tarkoituksesta ja kestosta.

Potilaan tulee ymmärtää miten hän itse voi ehkäistä tartunnan 
leviämistä. 
• käsien desinfektio
• wc-hygienia
• yskimishygienia
• henkilökohtaiset hygieniavälineet ym.



Pinnoilla säilyminen

• MRSA: useita kuukausia kuivilla pinnoilla

• VRE: useita viikkoja, sekä kuivilla, että kosteilla pinnoilla

• ESBL: jopa vuosia kosteissa olosuhteissa, myös kuivilla pinnoilla 

säilyy elinkykyisenä pitkiä aikoja

• Candida auris: 14vrk:tta kuivilla pinnoilla

-> Hoito- ja tutkimusvälineiden huolellinen huolto

-> Siivousohjeiden noudattaminen

Tärkeä osa leviämisen ehkäisyssä!



Hyödyllisiä ohjeita
• Tavanomaiset varotoimet

• Kosketusvarotoimet akuuttihoidossa

• Moniresistenttien bakteerien linjaukset

• Kosketusvarotoimet akuuttivuodeosastolla

• Moniresistentin mikrobin kantaja pitkäaikaishoidossa

• Moniresistentin mikrobin kantaja kotihoidossa

• Moniresistentin mikrobin kantaja poliklinikalla ja 

toimenpideyksikössä

• Ulkomailta tulevat potilaat

• Hoito-, tutkimus-, ja apuvälineiden huolto-ohje

https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BE8F0DD3C-36B2-4976-B16B-418756E0F56E%7D&file=Tavanomaiset%20varotoimet.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B4C4DB2FA-4988-43F5-9255-2741A3A3458F%7D&file=Kosketusvarotoimet%20osastohoidossa.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B3E70DAA4-2A1C-4136-9E58-85CD534B2163%7D&file=Moniresistenttien%20bakteerien%20linjaukset%20ERVA-alue.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://intra.oysnet.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bE3A9B2D8-25A4-48D5-894A-BEC4C1F6D66D%7d&file=Kosketusvarotoimet%20osastohoidossa.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B84C55F21-BD0C-4B48-805D-63F4E72005AF%7D&file=Moniresistentin%20mikrobin%20kantaja%20pitk%C3%A4aikaishoidon%20yksik%C3%B6ss%C3%A4.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BD7858420-428B-4765-8019-300B1F125DAD%7D&file=Moniresistentin%20mikrobin%20kantaja%20kotihoidossa%20ja%20kotisairaalassa.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BCD6A3503-999D-4C93-AE1A-4A4E9CC2C4C0%7D&file=Moniresistentin%20mikrobin%20kantaja%20poliklinikalla%20ja%20toimenpideyksik%C3%B6ss%C3%A4.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B67171D49-B7E1-45E1-B924-624BE689D315%7D&file=Ulkomailta%20tulevat%20potilaat.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B75BD760A-42F9-47FD-B59C-CEBFBC3352BC%7D&file=Hoito-,%20tutkimus-%20ja%20apuv%C3%A4lineiden%20huolto.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


Ohjeita potilasohjaukseen:





TIIVISTELMÄ
• Tavanomaisten varotoimien avulla katkaistaan mikrobien tartuntatiet 

tehokkaasti.

• Suojaimia tulee käyttää kaikkien potilaiden hoidossa aina, kun on vaara 

roiskeista.

• Suojakäsineet eivät korvaa käsien desinfektiota.

• Suojainten riisuminen on kontaminaatioriski.

• MDR-mikrobit elävät pitkiä aikoja pinnoilla -> Hoito-tutkimus ja 

apuvälineiden huolellinen ja säännöllinen puhdistus

• MDR-mikrobille altistuneista otetaan yhdet seulontanäytteet ja heidät 

hoidetaan tavanomaisin varotoimin.

• MDR-mikrobin kantajasta otetaan kolmet seulontanäytteet, aikaisintaan 

vuoden kuluttua viimeisestä positiivisesta näytevastauksesta. Infektioiden 

torjuntayksikkö voi muuttaa rekisteritiedon.



Kysymyksiä?


