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SISÄLTÖ:



YLEISTÄ MONIRESISTENTISTÄ MIKROBISTA…

• Tavallisia ihmisen ihon ja suoliston bakteereja, jotka kehittyvät 
vastustamaan useita eri antibiootteja 

esim. MRSA, VRE, ESBL, CPE

• Lisäksi niillä voi olla ominaisuuksia, jotka lisäävät niiden kykyä levitä 
terveydenhuollon laitoksissa -> Epidemiat

• Mm. lisääntynyt matkailu, ulkomaiset elintarvikkeet, antibioottien liiallinen 
käyttö ovat lisänneet moniresistenttien mikrobien määrää väestössä.



Torjuntatoimien tarkoituksesta on aina kerrottava potilaalle/tiedotettava omaisia.

Kerro;
- moniresistentinmikrobin kantajuudesta
- mikrobin tartuttavuudesta 
- varotoimen tarkoituksesta ja kestosta

• Tartunnan torjunta ei saa koskaan mennä hoidon tarpeen edelle.

• Kantajuus ei saa viivästyttää potilaalle tehtäviä hoitotoimenpiteitä, kuntoutusta, 
tai siirtymistä jatkohoitopaikkaan.

• Tartuntatautilain mukaan moniresistenttien mikrobien seurannasta ja 
torjunnasta vastaa toimintayksikön johtaja. 

• Toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan tartuntataudeista vastaavalle 
lääkärille epidemiasta, tai epäilystä.

ETIIKKA JA LAINSÄÄDÄNTÖ



Miten hoidetaan?

TAVANOMAISET VAROTOIMET 

+ 1hh ja oma wc

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

 Käsien desinfektio

 Käsien saippuavesipesu

 Käsien huuhtelu vedellä

 Käsien ihon hoito

 Suojakäsineiden käyttö



MISSÄ TILANTEISSA?

• töihin mennessä ja kotiin lähdettäessä
• huoneeseen mennessä ja sieltä 

poistuttaessa
• ennen suojakäsineiden pukemista ja 

niiden riisumisen jälkeen 
• ennen puhtaisiin hoito-, tutkimus- ja 

apuvälineisiin koskemista 
• hoitotoimenpiteiden välissä ennen 

puhdasta työvaihetta 
• Wc-käynnin jälkeen



SUOJAKÄSINEET, MILLOIN?

Suojakäsineiden käyttö tarpeellista, kun kosketaan:

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

suojataan käsiä kemikaaleilta

Ei koskaan desinfioimattomille käsille!

Hanskat kädessä ei kosketella hoitoympäristöä ennen kosketusta asukkaaseen.
Likaisilla hanskoilla ei kosketella ympäristöä.



LÄHIHOIDOSSA, JOS VAARA ROISKEISTA 

KÄYTETÄÄN:

hengitysteiden imeminen, 

suunhoito ym.Esim. haavahoito, vuodepesu, 

vaipan vaihto, avanteen hoito

Pue ja riisu suojatakki/ -esiliina asukashuoneessa.



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



MUITA HUOMIOITAVIA ASIOITA

• Saman mikrobin kantajat voidaan sijoittaa samaan huoneeseen.

• Asukkaan liikkumista huoneen ulkopuolella ei ole missään yksikössä tarpeen 

rajoittaa, kunhan ei ole ympäristöään eritteillä sotkeva, tai ripuloiva.

• Voi osallistua yhteiseen toimintaan rajoitteitta, normaali sosiaalinen 

kanssakäyminen muiden kanssa.

• Kantajuudesta ei tarvitse/ei saa kertoa toisille asukkaille, tai heidän vierailijoille.

• Asukkaan kantajuudesta tulee aina tiedottaa, jos hän siirtyy muualle hoidettavaksi.

-> akuuttisairaanhoidossa on käytössä järeämmät varotoimet moniresistentin mikrobin 

leviämisen ehkäisemiseksi, sillä nämä bakteerit voivat olla haitallisia immuunipuutteisille ja 

hyvin sairaille potilaille.



NÄYTTEET, MILLOIN OTETAAN?

Purkunäytteet

• Voidaan alkaa ottamaan aikaisintaan 
vuoden kuluttua viimeisestä positiivisesta
näytteestä.

• 3 x negatiiviset näytteet 1-2 viikon välein 
otettuna.

• Jos vakavan sairauden hoito, esim. 
sytostaattihoito, tai dialyysihoito on kesken 
ei purkunäytteitä lähdetä ottamaan.

• Epäselvissä tilanteissa rohkeasti yhteys 
Oulun kaupungin, tai OYS:n
hygieniahoitajiin 

Seulontanäytteet

• Altistuneet= kantajan kanssa samassa 
huoneessa asuvat huonetoverit ja 
tapauskohtaisen arvion mukaan muut esim. 
samaa wc:tä käyttäneet (yhteys oman 
alueen hygieniahoitajaan)

• Epidemian päättymisen arviointi

• Puhdistushoidon onnistumisen arviointi

• MDR-mikrobin kantajaksi epäillyt:
sairaalahoito ulkomailla edellisen vuoden 
aikana, tai kirurginen pientoimenpide 
ulkomailla edellisen vuoden aikana

• Yhdet näytteet riittävät



MITÄ NÄYTTEITÄ OTETAAN?

Tarkempia ohjeita näytteenottoon löytyy nordlabin internetsivuilta

->OHJEKIRJA



MONIRESISTENTTIEN BAKTEERIEN 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:

loppusiivous asukkaan vaihtuessa kloori 1000ppm



HOITO-, TUTKIMUS-, ja APUVÄLINEET JA NIIDEN 

HUOLTO

• Ensisijaisesti henkilökohtaisia tai kertakäyttöisiä. 

• Kertakäyttötuotteita ei saa käyttää monikäyttöisinä. 

• Kaikki välineet huolletaan säännöllisesti. 

• Välineiden pintojen tulee olla ehjät. 

• Monikäyttöiset välineet puhdistetaan ensisijaisesti huuhtelu- ja 

desinfektiokoneessa (deko) tai yleispuhdistusaineella pyyhkimällä. 

• Haavahoidossa käytetyt monikäyttöiset instrumentit myös 

steriloidaan.









HYÖDYLLISIÄ OHJEITA:

• Moniresistentin mikrobin kantaja pitkäaikaishoidossa

• Tavanomaiset varotoimet

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

• Moniresistenttien bakteerien linjaukset

• Ulkomailta tulevat potilaat

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=%7BE8F0DD3C-36B2-4976-B16B-418756E0F56E%7D&file=Tavanomaiset%20varotoimet.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
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://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B67171D49-B7E1-45E1-B924-624BE689D315%7D&file=Ulkomailta%20tulevat%20potilaat.docx&action=default&DefaultItemOpen=1





