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Uusia ohjeita  

”moniresistentin mikrobin kantaja 

pitkäaikaishoidossa” ja 

”moniresistentin mikrobin kantaja 

kotihoidossa/kotisairaalassa” 







Mitä uutta aikaisempiin ohjeisiin 

• Pitkäaikaishoidossa moniresistentti 

mikrobi kantajien hoito tapahtuu jatkossa 

tavanomaisten varotoimien mukaisesti 

– Lähihoidossa ei enää tarvita 

kosketusvarotoimia vaan eritteiden kanssa 

tekemisessä ollessa käytetään tarvittavia 

suojaimia kuten tavanomaisissa varotoimissa. 

• Kotihoidon ohje koskee myös 

kotisairaalan työntekijöitä 



Kartoitus infektioiden 

torjuntavalmiudesta PPSHP:n 

terveyskeskusten 

vuodeosastoilla 2017 



Kartoituksen tarkoitus 

• Estää hoitoon liittyviä infektioita 

– Selvittää vuodeosastojen toimintatavat, jotka 

voivat vaikuttavaa siihen, saako potilas hoidon 

seurauksena infektion 

– Kouluttaa oikeita toimintatapoja. Kolme 

teemaa: käsihygienian toteutuminen, verisuoni- 

ja virtsakatetrien käsittely 

• Selvittää infektioiden määrä (prevalenssi) 

• Antaa valmiuksia osaston omaseurantaan 

(uusi tartuntatautilaki 1.3.2017) 



Taustaa 

• Terveyskeskuksia 21 

• Akuutit vuodeosastot 33 

• 2-3 käyntiä viikossa (pohjoisin Kuusamo ja 

eteläisin Reisjärvi) 

– Keväällä 2017:15 vuodeosastoa (ensimmäinen 

pilottikäynti Muhoksen tk 16.2) ja syksyllä 19 

vuodeosastoa (viimeinen 21.11) 

– Yksityisiä: Caritas sairaala (Oulu), Pulkkila 

(Mehiläinen) 

 

 



Taustaa 

• Osastojen potilaspaikkamäärät yhteensä 845 

(paikkaluku vaihteli 15-44 välillä) 

• Osastojen potilashuoneiden lkm 450, joista yhden 

hengen huoneita (oma wc ja suihku) 93 (21%) 

• Potilaiden lkm kartoituspäivänä 764 (vaihteluväli 

11-46) 

 



Kartoituspäivän ohjelma 

Koulutuksen osallistujat 

yht. 558 (8-49) 



Prevalenssitulokset 
  Study I (in 2006) Study II (in 2017) p 

Number of primary care centres 27 21   

Number of primary care wards 44 34   

Number of patients 1291 764   

Long-term care patients 587 (45.5%) 41 (5.4%) 0.000 

Fully bedridden 456 (35.3%) 52 (6.8%) 0.000 

Community-acquired infection 

Old McGeer criteria 

  

102 (7.9%) 

  

127 (16.6%) 

  

0.000 

Healthcare-associated infection 

Old McGeer criteria 

  

120 (9.3%) 

  

72 (9.4%) 

  

0.938 

Patients on antibiotics 242 (18.7%) 269 (35.2%) 0.000 

Patients on prophylactic antibiotic 223 (17.3%) 28 (3.7%) 0.000 



Pneumonia 

SSI 

LRTI 

Symptomatic UTI 

Gastroenteritis 

SSTI 

Conjunctivitis 

Secondary sepsis 
Other 

Skin fungal infection 
HSV/VZV 

Leikkausalueen infektiot 

Alahengitystieinfektiot 

VTI 

Pehmytalueinfektiot 

Todetut infektiot 



Käsihygienia   

• Käsihuuhteiden saatavuus oli pääsääntöisesti 

hyvä  

– Potilashuoneet, joissa ei lainkaan käsihuuhteita 5(1%) 

• Käsihuuhdekulutuksen seuranta puuttui 24%:lla 

osastoista   

• 42 % ei kiinnittänyt huomiota käsihuuhde-

kulutukseen 

• Kaikissa terveyskeskuksissa kulutus 

suhteutettuna hoitopäiviin oli liian vähäinen 

(alle 5l/100 hoitopäivää) 

 

 



Käsihygienia 

• 5% henkilökunnasta oli vielä käsikoruja 

(kello lähinnä) 

• Käsihygieniaopetus sisältyy uuden 

työntekijän perehdytykseen 61% 



Verisuonikanyylit 

• 29%:lla oli verisuonikanyyli, yleisin 
perifeerinen kanyyli (89%) 

• Kanyylien laittopäivät oli kirjattu vain 
55%:lla hoitosuunnitelmaan 

• Kanyylin käyttö perusteltua 92%:lla 

• Pistokohdan ulkonäkö oli kirjattu vain 
18%:lla 

• Kanyylin kiinnitys siisti 69%:lla 

• Pistokohdassa veristä eritystä 25%:lla 

• Infektion merkkejä 6%:lla 

 



Virtsakatetrit 

• 12%:lla potilaista virtsakatetri 

– Yleisin kestokatetri (91%) 

• Laittopäivä kirjattu hoitosuunnitelmaan 

64%:lla 

• Virtsakatetrin käyttö perusteltua 86%:lla 

• Ei estolääkityksiä 



Yhteenveto 

• Jäi vaikutelma, että pääosin infektioiden 

torjuntaan liittyvät asiat ovat kunnossa 

• Käsihuuhteita hyvin saatavilla mutta 

käsihuuhdekulutus huonoa 

• Kehitettävää verisuonikanyylin 

pistokohdan päivittäisessä seurannassa ja 

huomioiden kirjaamisissa (vain 18% 

kirjaus löytyi!) 

 

 



Mitä jatkossa 

• Seurantalomake vuosittain (2018 toukokuun 
loppuun mennessä)  -> osastojen 
infektioyhdyshenkilöt täyttävät ja lähettävät 
tiedot webropolin kautta infektioiden 
torjuntayksikköön 

Tällä tavalla seuraamme terveyskeskusten 
infektioiden torjuntavalmiutta tartuntalain 17§ 
mukaisesti 

 Seurantalomake toimii myös infektioiden 
torjunnan työkaluna osastolle 

 Vuosittainen palaute 



Mitä jatkossa 

• Hoitoon liittyvien infektioiden torjumiseksi 

uuteen lakiin (§ 17) on kirjattu selviä 

velvoitteita kaikille terveyden –ja 

sosiaalihuollon toimintayksiköille    

• Infektioiden torjuntayksikkö kartoittaa 

alueemme pitkäaikaishoitolaitosten 

tilannetta ja tarvetta koulutukseen ja 

ohjaukseen Webropol- kyselyllä tämän 

kevään aikana  



Aurinkoista kesän odotusta! 


