
Oksennus-ripulipotilaan hoito 

pitkäaikaishoidossa

Pitkäaikaislaitosten infektioyhdyshenkilöiden 
koulutuspäivä

10.5.2021 klo 9-15 Teams etäkoulutus (LS 3)

Hygieniahoitaja Raija Järvinen

p. 040 5060997 tai raija.jarvinen@ppshp.fi

mailto:raija.jarvinen@ppshp.fi


Varhainen toteaminen tärkeää!

• Tarttuvat oksennus-ripulitaudit aiheuttavat 

herkästi epidemioita

• Aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, 

kustannuksia



Tavallisimmat mahataudin aiheuttajat

• Norovirukset ovat yleisimpiä 

vatsatautiepidemioiden aiheuttajia

• Clostridium, adeno, rota, astro, sapo



Tärkeimmät tartuntareitit

• Uloste-käsi-suu kosketustartunta
– Suoraan sairastuneesta

– Pintojen kautta 
• voivat säilyä pitkiä aikoja kosketuspinnoilla, esim. noro jopa 12 vrk 

• esim. sänkyjen laidat, oven kahvat, vesihanat, wc-istuin, 
hoitajakutsukello, sängyn säädin, TV:n kaukosäädin

• Aerosolitartunta oksennuksesta, ripuliulosteen 
korjaamisesta hengitysilmaan tai limakalvoille 



Kosketusvarotoimien toteutus

• Kosketusvarotoimiohje: Tarttuvaa oksennus-ripulitautia sairastavien 

kosketusvarotoimet pitkäaikaishoidossa helposti saataville

• Oma WC ja suihku tai suihkuun viimeisenä

• Asukaskohtaiset hoito- ja apuvälineet

• Ensisijaisesti kertakäyttöisiä, päivän tarve

• Monikäyttöiset puhdistetaan ja desinfioidaan ensisijaisesti huuhtelu- ja 

desinfiointikoneessa

• Tarvittavat suojaimet

• Huonekohtaiset siivousvälineet, pyykki- ja jäteastiat

• Eritetahradesinfektioon kloori 5000 ppm



Näytteiden otto

• Ulosteesta ja/tai oksennuksesta F-VirNhO(8826)

– F -AdenNhO, F -AstrNhO, F -NoroNhO, F -RotaNhO ja 

F -SapoNhO

• Ulosteesta F-CldTNhO (6141) 



Käsien desinfektio kaikille

• Asukkaat hierovat huuhteen käsiin itse tai henkilökunta desinfioi 
potilaan kädet

• huoneesta poistuttaessa

• ennen ruokailua

• WC käyntien jälkeen

• Vierailijat ohjataan 

• yksikköön tullessa, ennen asukkaan huoneeseen menoa ja 
huoneesta poistuessa ulkopuolella

Tarkista käsihuuhteiden saatavuus!



Suojainten käyttö

• Tehdaspuhtaat suojakäsineet ja 

suojatakki/hihallinen suojaesiliina

– Aina, kun olet kosketuksessa asukkaaseen ja hänen 

lähiympäristöön

• Kirurginen suu-nenäsuojus ja suojalasit tai 

vaihtoehtoisesti visiirimaski

– Käytä näitä suojaimia, jos vaara roiskeista.



Oikeaa työskentelytapaa on

• Valita asianmukaiset hoitotarvikkeet
– esim. riittävän imevä ja sopivan kokoinen vaippa, jotta vaipan 

”falskausta”  ja ympäristön kontaminaatiota ei tapahdu

– laittaa vaippa suoraan (ilman välilaskua) roskapussiin

– käyttää kertakäyttöisiä välineitä esim. oksennuspussia, staassia

• Tyhjentää alusastia, portatiivi, kuikka, kaarimalja huuhtelu-
ja desinfektiokoneeseen
– pestä ja desinfioida ne koneessa



Työnjako

• Mikäli mahdollista, sama/samat hoitajat hoitavat 
sairastuneita esim. yhden työvuoron ajan tai 
pidemmänkin työjakson



Kosketusvarotoimien kesto

• Oksennus- ja ripulitaudit (esim. noro, rota, 

Cl.difficile):

– Oireiden ajan ja 2 vrk oireiden loppumisesta

– Oireiden päätyttyä kontrollinäytteitä ei tarvitse 

ottaa



Altistuneet

• Samassa huoneessa oireisen oksennus-ripulipotilaan 

kanssa olleet jäävät huoneeseensa. Heille osoitetaan 

oma WC ja huoneeseen ei oteta uusia potilaita ennen 

vastausten valmistumista.

• Noro, rota: altistuneiden joukkoon saa sijoittaa uusia 

potilaita 3 vrk kuluttua (altistuspäivä + 2 vrk).

• Clostridium: altistus puretaan



Epidemian torjunnan kulmakivet

• Kosketusvarotoimet käyttöön

• Epidemia? kun kahdella on todettu oksennusripulitauti 
– Joko asukkaalla tai/ja työntekijällä

– Aloitetaan epidemian rivilistaus

• Otetaan näytteet

• Yhteys oman alueen hygieniahoitajaan

• Rajataan asukkaiden kulkua

• Tehostetaan siivousta

• Kohortoidaan asukkaat ja henkilökunta


