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Hyvät käytännöt

Muistitko ilmoittaa
hoitoon liittyvän infektion?
Mikä on hoitoon liittyvä infektio?
Hoitoon liittyvä infektio on infektio, joka on
alkanut hoidon aikana terveydenhuollon toimintayksikössä tai saanut alkunsa hoidosta
johtuen. Tällaisen infektion voi aiheuttaa lähes mikä tahansa mikrobi. Mikrobi on yleensä peräisin potilaasta itsestään tai henkilökunnan käsistä.

Infektioiden seurannan kirjaaminen
Sairaalassa hoidon aikana alkanut infektio
kirjataan suoraan SAI-järjestelmään. Kotiutumisen jälkeen alkanut hoitoon liittyvä infektio ilmoitetaan paperilomakkeella, jonka potilas saa sairaalasta mukaansa. Lomakkeen
tulee täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on ollut mukana arvioimassa infektiota. Potilaan itse täyttämää ilmoitusta ei
kirjata SAI-järjestelmään. Täytetty lomake lähetetään hygieniahoitajalle, joka kirjaa infektion SAI-järjestelmään.

Lomakkeen tiedot tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti, jotta saadaan tarvittavat
tiedot infektion rekisteröimiseksi. Potilaan
henkilö- ja hoitojaksotiedot, oireet, bakteerinäyte, antibiootti, päivämäärät ja lomakkeen
täyttäjän tiedot ovat kaikki tärkeitä tietoja
luotettavan infektiotiedon saamiseksi. Puutteellisesti täytettyä ilmoitusta ei voida kirjata järjestelmään ja mikä tärkeintä, puutteellisten tietojen avulla ei pystytä vaikuttamaan
asiaan.

Seurannan hyödyt
Infektioiden seuranta palvelee useaa tarkoitusta. Jatkuva seuranta on olennainen osa infektioiden torjuntatyötä. Tietojen avulla pyritään ehkäisemään infektioita, puuttumaan
infektioihin, estämään niiden leviämistä potilaista toisiin ja estämään epidemioiden kehittyminen. Potilaiden hoidon laatua voidaan
myös arvioida sen avulla. Seuranta vaikuttaa
myös potilaiden hoidon turvallisuutta edistävästi.
TEKSTI: Marja Leppälä
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Henkilökunta

Sairaalahygieniatiimi on uudistunut
Sairaalahygienian toimijat Vaasan keskussairaalassa ovat vaihtuneet. Pitkäaikaiset hygieniahoitajat Nina Elomaa ja Anita Lahti jäivät
kumpikin eläkkeelle vuonna 2015. Hygieniahoitajiksi valittiin Elina Välivainio ja Marja
Leppälä. Marja on 1.9.2016 palannut takaisin
töihin äitiyslomalta, jonka aikana Ann-Christine Grönroos mikrobiologian laboratoriosta
toimi sijaisena.
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Myös infektiolääkäririntamalla tapahtui muutoksia menneenä kesänä. Talossa viiden vuoden ajan työskennellyt infektiolääkäri Andreas Jacks vaihtoi työpaikkaa. Samoihin
aikoihin saimme onneksi uuden infektioylilääkärin Juha Salosen Lahdesta. Tarkoitus oli,
että kumpikin lääkäri jatkaa ja kumpikin virka olisi täytettynä, mutta aina ei mene niin
kuin ”Strömsössä”. Nyt joudumme taas pärjäämään yhden infektiolääkärin panoksella.

Henkilökunta

Meille hygieniahoitajille Vaasan keskussairaala on tuttu organisaatio. Elina aloitti sairaanhoitajana EP-osastolla vuonna 2000 ja siirtyi
sieltä infektiohoitajaksi sisätautipoliklinikalle. Marja on puolestaan ollut vuodesta 1999
alkaen leikkaussalissa instrumenttihoitajana. Ennen äitiyslomalle jäämistä Marja ehti olla melkein kaksi vuotta sairaanhoitajana sairaalahygieniassa. Kumpikin on suorittanut sairaanhoitajan AMK-tutkinnon ja lisäksi
hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen. Elina vastaa sisätaudeista ja psykiatriasta ja Marja kirurgiasta ja leikkaussalipuolesta. Hygieniahoitajien työkenttä on VKS:n lisäksi koko
Vaasan sairaanhoitopiiri. Näin ollen sairaanhoitopiiri on myös jaettu puoliksi. Marjalla
on eteläinen osa ja Elinalla pohjoinen osa. Molemmat hygieniahoitajat auttavat ongelmissa
ja kysymyksissä.
Lisäksi sairaalahygieniatiimiin kuuluu AnnChristine eli tutummin Atti Grönroos, joka
tekee ainakin tällä hetkellä oman työnsä ohessa yhden päivän viikossa sairaalahygieniaan
ja tartuntatauteihin liittyviä töitä. Atti on laboratoriohoitaja ja toimii mikrobiologian laboratorion osastonhoitajana, mutta on myös
suorittanut hygieniahoitajan pätevyyden Göteborgissa.
Hygieniahoitajan työ on vaativaa, monipuolista ja itsenäistä. Työssä otetaan asioista selvää, ohjataan ja opastetaan. Hygieniahoitaja
myös kouluttaa muita ja laatii uusia ohjeita.
On tärkeää päästä koulutuksiin, että pysyy itse ajan hermolla ja osaa tuoda uutta, näyttöön
perustuvaa tietoa käytäntöön. Varsinkin uutena hygieniahoitajana tarvitsee oppia moneen
asiaan. Myös verkostoituminen muiden hygieniahoitajien kanssa on tärkeää.

Moniresistentit mikrobit ja erilaiset epidemiat
työllistävät hygieniahoitajia. Omassa sairaalassa seuraamme hoitoon liittyviä infektioita.
Syksyllä 2016 on tehty paljon töitä influenssarokotuskampanjan ympärillä, jotta henkilökunnan influenssarokotekattavuus saataisiin nousemaan. Käsihygienian opettaminen
ja havainnointi ovat myös tärkeä osa hygieniahoitajien työtä. Vuosia unohduksissa ollut hygieniatyöryhmä on aloittanut toiminnan uudelleen. Työryhmässä on tarkoitus edistää sairaalahygieniaa ja ehkäistä hoitoon liittyviä
infektioita sekä parantaa niiden seurantaa.
Uusi infektioylilääkäri Juha Salonen on kokenut konkari. Aiemmin hän on työskennellyt
11 vuotta TYKS:ssa ja tämän jälkeen PHKS:ssa
yli 13 vuotta. Infektioylilääkärinä hän vastaa
viime kädessä koko sairaanhoitopiirin tartuntatautiasioista, tekee infektiokonsultaatioita
ja osittain vastaa infektiopoliklinikan vastaanotoista yhdessä erikoistuvan lääkärin kanssa.
Näiden lisäksi hän tekee tiivistä yhteistyötä
hygieniahoitajien kanssa koko sairaanhoitopiirin hyväksi ja pitää infektiosairauksiin liittyviä koulutuksia.
Hygieniahoitajat majailevat Y-talon 4 kerroksessa ja yhteyden meihin saa virka-aikaan. Infektiolääkärillä on työhuone E0:ssa ja hänet
tavoittaa keskussairaalasta myös virka-aikaan.

Hygieniahoitaja Marja Leppälä
puh: (06) 213 2407
Hygieniahoitaja Elina Välivainio
puh: (06) 213 2405
Infektioylilääkäri Juha Salonen
puh: (06) 213 1111 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi

TEKSTI: Elina Välivainio
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Hyvät käytännöt

Sairastuiko potilaasi
kotiutuksen jälkeen
– Onko syy huonossa käsihygieniassa?
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Hyvät käytännöt

”Miten muka minun vihkisormus ja ihanat
pitkät kynnet ovat uhka potilaalle?”
Hygieniahoitaja vastaa:
Hoitotyössä ei käytetä sormuksia, rannekelloa
tai muita koruja, sillä niiden alle jäävä kosteus lisää mikrobikasvustoa. Henkilöillä, jotka
käyttävät sormuksia hoitotyössä, on merkittävästi korkeampia bakteeripitoisuuksia käsissään kuin sormuksettomilla. Käsi-ihottumat
alkavat sormusten alle jääneen kosteuden ja
pesuainejäämien vuoksi. Sormusten lukumäärä korreloi bakteerien lukumäärään, mitä
enemmän sormuksia, sitä enemmän bakteereita. Jo yksi pieni sormus voi aiheuttaa henkeä uhkaavan infektion potilaalle.

Kynnet pidetään lyhyinä, sillä kynsien alle
kertyy mikrobeja joita ei saa pesemällä pois.
Pitkien kynsien alta mikrobit leviävät lopulta pinnoille. Lisäksi pitkät kynnet voivat rikkoa suojakäsineet. Kynnet ovat liian pitkät, jos
kämmenpuolelta katsoessasi kynnet näkyvät.
Kynsiä ei saa lakata, koska käsidesinfektioaine
rikkoo lakan pintaa ja mikrobit pesiytyvät koloihin ja leviävät pinnoille. Lohkeillut lakkapinta ei herätä potilaasi luottamusta.
Anna-Maija Perttula hygieniahoitaja,
Vaasan kaupunki

Rannekello estää käsien pesun riittävän ylhäälle. Rannekellojen ja -korujen alle kertyy
myös runsaasti mikrobeja, ja kun niitä kosketellaan työpäivän aikana, mikrobit siirtyvät
sormenpäihin ja niistä pinnoille.

Vihkisormukset

Rannekello
7

Hyvät käytännöt

Terävien
esineiden käsittely:
vältä pisto- ja viiltotapaturmat
Sairaalahygienia ohjeistaa työntekijöitä terävien ja viiltävien esineiden käsittelyssä. Ohjeet löytyvät intrasta VKS:n työntekijöille ja
extranetistä muille alueen toimijoille. Perehdytämme ja koulutamme henkilökuntaa osastotunneilla, uusien työntekijöiden perehdytystilaisuuksissa ja alueellisissa sekä sairaalan
sisäisissä koulutuksissa.
Nyt on valmistunut uusi ohje pistävien ja viiltävien välineiden käsittelyyn. Yksiköt voivat
halutessaan laittaa tämän ohjeen näkyvälle
paikalle muistuttamaan, kuinka terävien esineiden kanssa toimitaan. Toimintaohje pistotapaturman varalle on myös tulossa. On
tärkeää muistaa tehdä pisto- ja työtapaturmailmoitukset sekä Haipro-vaaratapahtumailmoitus, jos pistotapaturma sattuu. VKS:ssa on ollut syyskuun 2016 loppuun mennessä 17 ilmoitettua neulanpistotapaturmaa.

8

On tärkeää käyttää turvatuotteita aina, kun se
on mahdollista. Turvatuotteiden lisäksi tulee
osata suojautua oikein. Käytännössä tämä tarkoittaa suojakäsineiden käyttämistä silloin,
kun ollaan tekemisissä veren ja eritteiden
kanssa ja aina silloin, kun käsien iho on rikki.
Lisäksi kirurginen suu-nenäsuojus ja suojatakki tai -esiliina on tarpeen hoitotoimissa, joissa
on roiskevaara. Käsien desinfektio tulee muistaa aina ennen ja jälkeen hoitotoimia ja suojaimia pukiessa ja riisuessa.
Käytetyille neuloille ja muille teräville esineille on erillinen neula-astia, särmäisjäteastia eli
pistävän ja viiltävän jätteen keräysastia – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Näihin astioihin tulee laittaa neulat, turvaneulat, lansetit
ja kaikki muu pistävä ja viiltävä jäte välittömästi käytön jälkeen. Neula-astian saa täyttää
vain merkkiviivaan asti eli 2/3 astian tilavuudesta. Astiassa on merkkiviiva oikeassa kohdassa. Ennen kuin astia otetaan käyttöön, on
huolehdittava siitä, että kansi on kiinnitetty
oikein ja että se on kunnolla kiinni. Tällä on
suuri merkitys silloin, kun astia lähtee täynnä ollessa jätekuljetuksen mukana pois työyksiköstäsi.

Hyvät käytännöt
Teräviä esineitä käsiteltäessä tulee noudattaa
turvallisia työtapoja ja huomioida sen hetkiset työolosuhteet ja noudattaa varovaisuutta.
Teräviä esineitä ei tule esimerkiksi ojentaa kädestä käteen. Hylsyttäminen eli korkin laitto
käytettyyn neulaan on kiellettyä! Pidä neula-astia aina lähellä, kun työskentelet terävien
esineiden kanssa ja mielellään pöytätasolla,
josta se on helposti saatavilla. Huolehdi, ettet
aiheuta itsellesi neulanpistotapaturmaa.
Jokaisen hoitohenkilöstöön kuuluvan tehtäviin kuuluu vaihtaa neula-astia uuteen, vanhan tullessa täyteen. Astioita on eri kokoja
ja malleja ja jokainen työyksikkö voi käyttää
itselleen hyväksi havaittuja kokoja. Tilaukset VKS:ssa tapahtuvat hankintakeskuksen
kautta. Kuten muutkin hoitovälineet ja -tarvikkeet, myös nämä astiat kilpailutetaan aina
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hoitohenkilöstön on tärkeää huolehtia omasta rokotussuojasta oman työterveyshuollon
kautta. Veriteitse tarttuvaa B-hepatiittia vastaan on olemassa rokote.
VKS:ssa tehtiin AVI:n tarkastus keväällä 2016 osana Terävä hanke -projektia. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomioita juuri näihin edellä mainittuihin
asioihin.
TEKSTI:
Elina Välivainio hygieniahoitaja

Käytetyille neuloille ja
muille teräville
esineille on erillinen
neula-astia.
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Tietoa mikrobeista

Moniresistentit
mikrobit
Matkustaminen kaukaisiin eksoottisiin kohteisiin on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Lomamatkat
kohdistuvat yhä useammin Kaukoidän maihin, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan perinteisten eurooppalaisten matkakohteiden sijaan.
Samanaikaisesti pakolaisuus sekä siirtolaisuus työn ja parempien elinolosuhteiden etsimiseksi lisäävät ihmisten liikkumista maasta,
jopa maanosasta toiseen. Potilaiden valinnanvapauden korostaminen terveydenhuollossa on puolestaan ollut johtamassa siihen, että jatkossa leikkaustoimenpiteisiin saatetaan
hakeutua oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle ja jopa muiden EU-maiden sairaaloihin.
Monissa Euroopan maissa on viime vuosina
esiintynyt niin sanottua terveysturismia, jossa
potilaat hakeutuvat leikkaustoimenpiteisiin
esimerkiksi Intian kaltaisiin maihin alhaisempien kustannusten takia.

Moniresistenttien mikrobien esiintyvyys on
säilynyt Suomessa pitkään matalana
Suomen hyvä tartuntatauti- ja antibioottiresistenssitilanne on perustunut tähän asti paljolti maamme syrjäiseen sijaintiin ja muualta
tulevan muuttoliikkeen vähäisyyteen. Tämä
yhdessä sairaalalaitoksen korkean hygieniatason, tartuntatautien tehokkaan alueellisen
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valvonnan ja antimikrobilääkkeiden kurinalaisen käytön ohella on estänyt monien ongelmallisten mikrobien leviämisen maahamme. Potilassiirrot ulkomailta Suomeen ovat
olleet melko harvinaisia ja ensisijaisesti kosketustartunnan välityksellä leviävien moniresistenttien mikrobien leviämistä on pystytty
sairaaloissa hillitsemään tehokkaiden seulonta- ja eristystoimien avulla. Koska potilaita on
hoidettu ensisijaisesti oman sairaanhoitopiirin alueella, on paikallista resistenssitilannetta pystytty kontrolloimaan tehokkaasti.

MRSA-bakteerit aiheuttivat Suomessa
ensimmäiset suuret epidemiat
Perimmäinen lähtökohta mikrobilääkeresistenssin kehittymiselle on liiallinen ja huonosti kontrolloitu antibioottien käyttö, joka
aiheuttaa valintapaineen välityksellä resistenttien mikrobikantojen lisääntymistä. Bakteeriresistenssi voi siirtyä plasmidien välityksellä bakteerista toiseen joko saman lajin sisällä tai eri bakteerilajien välillä. Suomen ja
muiden pohjoismaiden hyvästä tilanteesta
poiketen mikrobilääkeresistenssi on laajalle
levinnyttä monissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja erityisesti Aasiassa (Kuva 1: Hawser S ym. AAC 2009;53(8):3280-4). Euroopassa
resistenssitilanne pahenee pohjoisesta etelään

Tietoa mikrobeista

ovat lisääntyvä uhka
myös Suomessa

TEKSTI: Juha Salonen

Kuva 1. ESBL-bakteerien osuus eräissä Aasian maissa

Intia > 70 %

Australia < 10%

Hawser S et al. AAC 2009
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Kausi-influenssarokotus
siirryttäessä. Vaikka Suomessa moniresistenttien bakteerien esiintyvyys on edelleenkin vähäistä useimpiin muihin maihin verrattuna,
on se alkanut voimakkaasti lisääntyä 2000-luvulla. Ensimmäiset metisilliiniresistenttien
Staphylococcus aureus – bakteerien (MRSA)
aiheuttamat sairaalaepidemiat todettiin Suomessa jo 1990-luvun puolivälissä, mutta voi-

makkain lisääntyminen alkoi heti 2000-luvun
ensimmäisinä vuosina (Kuva 2). Myös Vaasan
sairaanhoitopiirissä MRSA-löydösten määrä
on moninkertaistunut vuoden 2007 jälkeen
ja vaikuttaisi edelleen olevan selvässä kasvussa (Kuva 3). Koko maassa uusien MRSA-tapausten määrä on viime vuosina pysynyt 1200
- 1300 tasolla.

Kuva 2. ja 3.
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Kausi-influenssarokotus
ESBL-bakteerit ovat lisääntyneet nopeasti
viimeisen vuosikymmenen aikana
MRSA on saanut viimeisen vuosikymmenen
aikana rinnalleen toisen moniresistenttien
bakteerien ryhmän: Laajakirjoista betalaktaamaasi-entsyymiä (Extended spectrum betalactamase, ESBL) tuottavat suolistobakteerit. ESBL- bakteerit ovat ensisijaisesti E. coli ja
Klebsiella pneumoniae –kantoja, joiden tuottama entsyymi hajottaa beetalaktaamiryhmän antibiootteja (penisilliinit ja kefalosporiinit). Näillä bakteereilla on usein samanaikaisesti muitakin resistenssiominaisuuksia,
joten käytännössä vakavien infektioiden hoitoon on käytettävissä ainoastaan muutamia
antibiootteja (karbapeneemit, kolistiini ja tigesykliini). ESBL-bakteerit ovat olleet yleisiä
Etelä-Euroopassa jo parinkymmenen vuoden
ajan ja maailmanlaajuisesti voidaan jo puhua
ESBL-pandemiasta. Suomessa nämä bakteerit
alkoivat lisääntyä voimakkaasti vuoden 2004
jälkeen. ESBL-löydösten määrä maassamme
onkin kymmenessä vuodessa moninkertaistunut. Vaikka kasvuvauhti on viimevuosina tasaantunut, diagnosoidaan Suomessa vuosit-

tain noin 4000 uutta ESBL-tapausta (Kuva 4).
Sama kehitys on nähtävissä myös Vaasan sairaanhoitopiirissä, missä vuosittain on diagnosoitu 130 - 140 uutta ESBL-tapausta.

Matkustaminen suuren esiintyvyyden
maihin lisää tartuntariskiä
ESBL-bakteerit aiheuttavat kaikenikäisille potilaille virtsatietulehduksia, joista valtaosa todetaan avoterveydenhuollossa. Usein potilaat
ovat saaneet tartunnan oleskellessaan lähiaikoina korkean esiintyvyyden maissa. Kanadalaisessa tutkimuksessa (Laupland K ym.
J Infect 2008;57:441-8) todettiin että matkustaminen suuren esiintyvyyden maihin lisää
riskiä ESBL-bakteerin aiheuttamalle virtsatie-infektiolle. Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Tängden T ym. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:3564-8) puolestaan todettiin, että
25 % Pohjois-Euroopan
ulkopuolelle matkustaneista,
aiemmin terveistä
turisteista sai suolis-
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Kuva 4. ESBL-E.coli Suomessa 2008-2016
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Kausi-influenssarokotus
toonsa ESBL-tartunnan. Intiaan matkustaneilla vastaava luku oli 90 %. Vaikka ESBL-kantajuus on usein oireeton, voi potilaalle pahimmillaan kehittyä vakava, septinen infektio.
Tehokkaan antibioottihoidon viivästyminen
tällaisessa infektiossa lisää myös kuolleisuutta. Lisäksi laajakirjoisten antibioottien lisääntynyt käyttö aiheuttaa resistenssikehitystä pahentavan noidankehän ja lisää hoitokustannuksia. Uusien tehokkaiden antibioottien
kehittäminen on hidasta, eikä moniresistenttien suolistobakteerien hoitoon ole lähiaikoina odotettavissa uusia hoitokeinoja.

Moniresistentit mikrobit leviävät sekä
kosketustartuntana että ruoan välityksellä
Moniresistenttien (sekä MRSA- että ESBL- bakteerit) mikrobien tärkein leviämistapa on kosketustartunta. Sairaalaympäristössä ja pitkäaikaishoitolaitoksissa voi tunnistamaton,
moniresistenttiä mikrobia kantava potilas levittää tartuntaa laajalti muihin potilaisiin.
Korkean esiintyvyyden maissa tapahtuva sairaalahoito on huomattava riskitekijä tartunnalle. Siksi ulkomailta tapahtuvat sairaalasiirrot voivat levittää näitä bakteereja myös
suomalaisiin sairaaloihin. Huonon hygienian
maissa tartunnan voi saada myös sairaalan ulkopuolelta. ESBL-bakteerien kohdalla myös

ruoan ja juomaveden välityksellä tapahtuva
tartunta on tärkeä. Monissa korkean esiintyvyyden maissa ESBL-bakteerit ovat yleisiä sekä
lihatuotteissa että siipikarjassa. Ruoan sisältämien ESBL-bakteerien taustalla on puolestaan
antibioottien massiivinen käyttö maa- ja karjataloudessa

Karbapenemaaseja tuottavat suolistobakteerit (CPE) ovat ESBL-bakteereitakin
resistentimpiä mikrobilääkkehoidolle
ESBL-bakteerien aiheuttamia infektioita on
toistaiseksi ollut mahdollista hoitaa karbapeneemiryhmän antibiooteille (esimerkiksi meropeneemi). Valitettavasti maailmalla on alkanut viime aikoina esiintyä resistenssiä tätäkin
antibioottiryhmää kohtaan. Nämä karbapenemaaseja (karbapeneemejä hajoittava entsyymi) tuottavia suolistobakteerikantoja (CPE)
vastaan tehoavat ainoastaan tigesykliini ja
kolistiini, joskus eivät nekään. CPE-epidemia
sai alkunsa 1995 New Yorkista, mistä se levisi nopeasti muualle Yhdysvaltoihin. Potilassiirtojen välityksellä tartunnat levisivät vuonna 2005 valtameren yli, aluksi Kreikkaan ja
Israeliin. Erityisesti Kreikassa CPE-bakteerit ovatkin nykyään yleisiä löydöksiä sairaaloissa. Vuonna 2008 todettiin Ruotsissa ensimmäinen uudentyyppistä karbapenemaa-
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sia tuottava bakteerikanta (NDM-1, New Delhi
metallolactamase-1) Intiasta palanneelta potilaalta. Pian sen jälkeen samoja bakteerikantoja löytyi Isosta-Britanniasta useilta Intiasta
leikkaushoidosta palanneilta terveysturisteilta. Myöhemmät selvitykset ovat paljastaneet,
että Intian lisäksi monissa Kaakkois-Aasian
maissa resistentit suolistobakteerit ovat hyvin
yleisiä (Kuva 1). Intiassa NDM-kantoja on eristetty runsaasti viemäreistä ja vesijohtovedestä otetuista näytteistä (Walsh T, Toleman M.
JAC 2012;67:1-3). Pakistanissa tehdyissä tutkimuksissa on neljänneksen sairaalahoidossa olevista potilaista todettu kolonisoituneen
NDM-kannoilla (Perry J ym. JAC 2011;66:228894). Intiassa puolestaan on arvioitu noin 100
miljoonan intialaisen kantavan näitä bakteereita oireettomana suolistossaan.

tapahtuu pääasiassa kosketustartunnan välityksellä, pitää osastoilla olla mahdollisuudet
potilaiden hoitamiseen kosketuseristyksessä
yhden hengen huoneissa. Tämä pitäisi tulevaisuudessa huomioida myös sairaalarakentamisessa siten, että suurten huoneiden sijasta
siirrytään yhden hengen huoneisiin ja kaikkiin potilashuoneisiin rakennetaan omat pesu- ja WC-tilat. Potilaiden siirtyessä hoitopaikasta toiseen pitää vastaanottavaa yksikköä
tiedottaa hyvissä ajoin todetuista moniresistenteistä mikrobeista asianmukaisten torjuntatoimien toteuttamiseksi.
Lähteet:
1. Laupland KB ym. Community-onset extended-spectrum-betalactamase (ESBL) producing Escherichia
coli: Importance of international travel. J Infect
2008;57:441-8.

Miten torjua moniresistenttejä mikrobeja
Tärkein tekijä, jolla voidaan vähentää valintapainetta ja estää mikrobilääkeresistenssin kehittymistä, on mahdollisimman hyvin kohdennettu ja tarkoin punnittu antibioottien
käyttö terveydenhuollossa. Samalla vähennetään myös haittavaikutuksia (kuten Clostridium difficile ripulia) ja kustannusten lisääntymistä. Erityisen tärkeää tässä suhteessa on
laajakirjoisten antibioottien turhan käytön
välttäminen. Koska Suomessa ei voida vaikuttaa muissa maissa tapahtuvaan resistenssikehitykseen, on maamme resistenssitilanteen
kehittymistä seurattava huolellisesti. Ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden vuoksi on terveydenhuollossa entistä tärkeämpää tunnistaa ja seuloa riskiryhmiin kuuluvat potilaat
sekä tarvittaessa estää jatkotartunnan
asianmukaisin eristystoimin. Potilaiden anamneesissa on jatkossa kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota mahdolliseen oleskeluun ja erityisesti sairaalahoitoon
suuren esiintyvyyden alueilla. Koska sairaalaolosuhteissa tartunnan leviäminen

2. Tängden T, ym. Foreign travel is a major risk factor for colonization with Escherichia coli producing
CTX-M-type extended-spectrum beta-lactamases: a
prospective study with Swedish volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:3564-8.
3. Walsh T, Tolleman M. The emergence of pan-resistant Gram-negative pathogens merits a rapid global
political response. JAC 2012;67:1-3.
4. Perry J, ym. Prevalence of faecal carriage of Enterobacteriaceae with NDM-1 carbapenemase at military hospitals in Pakistan, and evaluation of two
chromogenic media. JAC 2011;66:2288-94.
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Kausi-influenssarokotus
on paras tapa suojautua
influenssaa vastaan

Terveydenhuollon
henkilökunnan rokottaminen
kausi-influenssaa vastaan on tärkeä
potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä
Henkilökunnan kausi-influenssarokotukset
alkoivat jälleen 26.10. Vaasan sairaanhoitopiirissä. Maksuton rokotus tarjotaan kaikille keskussairaalan työntekijöille, mutta erityisen
tärkeä se on lääketieteellisiin riskiryhmiin
kuuluvilla, välitöntä potilas- ja hoivatyötä tekevillä, sekä siivoukseen ja ruokahuoltoon
osallistuvilla henkilöille.

Influenssa on usein vakavaoireinen tauti
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla
Jokavuotinen kausi-inf luenssaepidemia alkaa vuodenvaihteessa ja ensimmäiset tapaukset todetaan yleensä joulukuussa. Epidemian
alussa suurin osa tartunnoista on influenssa
A-virustyyppien aiheuttamia. Epidemian loppuvaiheessa yleistyvät myös influenssa B-tartunnat. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville potilaille influenssatartunta on huomattava terveysriski, joka voi pahimmillaan
johtaa sairaala- tai jopa tehohoitoon. Influenssaan sairastuu maassamme vuosittain satoja
tuhansia potilaita, joista 500–2000 arvioidaan
menehtyvän. Vakavalle taudinkuvalle altista-
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vat erityisesti yli 65 vuoden ikä, raskaus, krooniset sydän- ja keuhkosairaudet, diabetes, munuais- ja maksasairaudet, krooniset neurologiset sairaudet sekä potilaan puolustuskykyä
heikentävät sairaudet ja hoidot.

Influenssatartuntojen ja vaikeiden taudinkuvien määrä on lisääntynyt viime vuosina
Viime talven kausi-inf luenssaepidemia alkoi jo joulukuussa ja oli maassamme poikkeuksellisen vaikea (edellistalveen verrattuna
50 % enemmän tartuntoja). Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä todettiin influenssatartuntoja selvästi edellistä talvea enemmän (142
215 mikrobiologisesti varmistettua diagnoosia). Koska avoterveydenhuollossa influenssan
diagnoosi tehdään useimmiten kliinisin perustein ilman mikrobiologista testausta, edustaa edellä mainittu lukema kuitenkin ainoastaan jäävuoren huippua. Viime vuosina vallitsevana aiheuttajana on ollut vuoden 2009
pandemian aiheuttaneesta H1N1-viruksesta
muuntunut influenssa A-virus (79 % influenssatartunnoista 2015–2016). Tämä virustyyppi
on aiheuttanut myös poikkeuksellisen paljon
vaikeita taudinkuvia, joista osa on vaatinut te-

Kausi-influenssarokotus

hohoitoa. Valtaosa tehohoitoon joutuneista
potilaista on kuulunut lääketieteellisiin riskiryhmiin, eikä ole saanut edeltävästi kausi-influenssarokotusta.

kutuksia (anafylaktinen reaktio) esiintyy alle
1/miljoona rokotettua. Rokote voidaan antaa
turvallisesti raskaana olevalle missä tahansa
raskauden vaiheessa.

Kausi-influenssarokote on turvallinen ja
antaa hyvän suojan influenssatartuntaa
vastaan

Henkilökunnan kattava rokottaminen
on oleellinen osa influenssan torjuntaa
terveydenhuollossa

Vuosittain otettava kausi-influenssarokotus
on paras tapa suojautua influenssaa ja sen aiheuttamia vakavia taudinkuvia vastaan. Rokote antaa suojan sekä molempia influenssa
A-virustyyppejä (H1N1, H3N2) että influenssa B-virusta vastaan. Tutkimusten mukaan influenssarokote estää terveellä työikäisellä 70–
93 % influenssatartunnoista. Immuunipuutteisilla potilailla ja vanhuksilla rokotteen teho
on kuitenkin edellä mainittua heikompi (noin
50 % suojateho), mutta näilläkin potilasryhmillä rokote lieventää taudin vaikeusastetta
ja vähentää tartuttavuutta sekä kuolleisuutta. Kausi-influenssarokotetta on valmistettu
samalla menetelmällä 1970-luvulta alkaen ja
se on osoittautunut erittäin hyvin siedetyksi.
Tavallisin sivuvaikutus on lyhytaikainen pistoskohdassa tuntuva kipu. Vakavia sivuvai-

Potilastyötä tekevällä terveydenhuollon henkilökunnalla tartuntariski influenssaan on
kaksinkertainen normaaliväestöön verrattuna. Koska tauti voi joskus esiintyä lieväoireisena tai jopa oireettomana, ja toisaalta tartunnan saanut työntekijä voi tartuttaa
influenssaa ennen oireiden alkamista, on rokottamaton henkilökunta sairaalassa merkittävä tartunnan lähde. Osastoepidemioiden
estämisen on osoitettu edellyttävän 80 % rokotuskattavuutta. Valitettavasti monissa suomalaisissa sairaaloissa henkilökunnan rokotuskattavuus influenssaa vastaa jää selvästi tämän alle. Vaasan keskussairaalassa otti
influenssarokotuksen viime syksynä ainoastaan 27 % henkilökunnasta. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että hoitohenkilökunnan kattavalla rokottamisella on pys-
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tytty vähentämään merkittävästi potilaiden
influenssatartuntoja ja influenssan aiheuttamaa kuolleisuutta (Hayward ym. BMJ 2006,
Ahmed ym. CID 2014). Hoitohenkilökunnan
kausi-influenssarokotukset ovat tärkein tapa suojata työntekijää itseään, hänen lähipiiriään ja potilaita influenssatartunnalta. Mikäli hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ei syystä tai
toisesta ole rokotettu influenssa vastaa, tulisi potilaiden suojaamiseksi käyttää kirurgista
suu-nenäsuojusta potilastyössä koko influenssakauden ajan (Cowling ym. Ann Intern Med
2009).

Korkea rokotuskattavuus on tärkeä potilasturvallisuuteen liittyvä laatumittari

Vaasan keskussairaalassa pyritään edistämään henkilökunnan rokotuskattavuutta
tiedotuskampanjalla

LÄHTEET:
Ahmed F ym. CID 2014;58(1)50-7.
Cowling BJ ym. Ann Intern Med 2009;151(7):437-46.
Hayward AC ym. BMJ 2006;333(7581):1241.

Tänä syksynä pyritään Vaasan keskussairaalassa nostamaan henkilökunnan rokotuskattavuutta rokotuskampanjalla, jossa infektiolääkäri ja hygieniahoitajat pitävät syksyn aikana henkilökunnalle motivointiluentoja.
Rokotuksen ottaminen on pyritty tekemään
entistä helpommaksi: rokotustilaisuuksien
lukumäärää on lisätty viime syksystä (11
25) ja työterveyshuolto jalkautuu
rokottamaan yksiköihin erikseen
sovittuina ajankohtina. Lisäksi henkilökunta voi jatkossa seurata eri yksiköiden ja
ammattiryhmien rokotuskattavuutta reaaliaikaisesti intranetissä Flowmedik oy:n kehittämän
sähköisen järjestelmän
avulla.
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Rokottamalla terveydenhuoltohenkilökunta
kattavasti influenssaa vastaan pystytään tehokkaasti estämään osastoepidemioiden syntyminen. Samalla suojataan riskiryhmiin kuuluvia potilaita vakavaoireisilta infektioilta.
Monissa maissa henkilökunnan korkeaa influenssarokotuskattavuutta pidetään tärkeänä potilasturvallisuuteen liittyvänä laatukriteerinä.
TEKSTI: Juha Salonen

Influenssakausi Suomessa 2015–2016.
THL:n seurantaraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-682-7

Uusi sovellus

Vaasan
keskussairaala
on kehittänyt reaali-aikaisen seurantapalvelun
influenssarokotteelle
Sairaalahygienia on yksi potilasturvallisuuden kulmakivistä. Tartuntariskien
minimoimiseen vaikuttaa merkittävällä
tavalla henkilökunnan influenssarokotekattavuus.

Rokotemerkinnän voi kätevästi
tehdä mm. kännykällä.

Otettujen influenssarokotteiden määrä suhteessa terveydenhuoltosektorilla työskentelevien henkilöiden määrään on Suomessa maltillisella tasolla. Parantamalla rokotekattavuutta suojaamme itsemme ja ennen kaikkea
asiakkaamme turhilta influenssatartunnoilta
sekä influenssaan liittyviltä komplikaatioilta.
Rokotekattavuutta pyritään nyt parantamaan
läpinäkyvyyden avulla. Vaasan keskussairaala on yhteistyössä Flowmedik Oy:n kanssa kehittänyt reaaliaikaisen rokotepalvelun, josta
jokainen työntekijä voi seurata otettujen influenssarokotteiden määrän kehitystä. Mittari, joka on näkyvillä muun muassa keskussairaalan intrassa ja Hietalahden ruokalassa,
kertoo rokotekattavuudesta yksikkö-, palvelualue- ja henkilöstöryhmätasolla. Tavoitteena on, että 80 prosenttia henkilökunnasta ottaisi rokotteen. Ne yksiköt, jotka saavuttavat
tavoitteen palkitaan kermakakkuherkulla!
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Uusi sovellus

Influenssarokoteseurantapalvelun toimintalogiikka on syöttäjän kannalta yksinkertainen:
palvelusta valitaan yksikkö ja rokotteiden
määrä. Lopuksi klikataan Lisää rokote, jonka
jälkeen merkintä on heti reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä. Manuaalinen rokotelaskenta
jää rokoteseurantapalvelun myötä historiaan,
mikä osaltaan helpottaa muun muassa hygieniahoitajien työtä. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla ja siitä voidaan tarvittaessa tulostaa
tiedot perinteisenä Excel-raporttina.

Parantamalla rokotekattavuutta
suojaamme itsemme ja ennen
kaikkea asiakkaamme.

Vaasan keskussairaala on vuosikaudet ollut potilasturvallisuuden kehittämisen tiennäyttäjä – nyt koko henkilökunta kutsutaan yhteistalkoisiin, jotta voimme säästää
omia resurssejamme ja edistää potilaittemme
terveyttä. Muistutuksena myös, että influenssarokotteen ottaminen on täysin turvallista ja
sillä suojaat myös läheisesi vältettävissä olevilta hankaluuksilta.
Keskussairaalan henkilökunnan influenssarokotukset alkavat 24.10. ja jatkuvat 25.11 asti.
TEKSTI:
Elina Välivainio, hygieniahoitaja &
Michael Rossing, kehitys- ja viestintäjohtaja,
Flowmedik Oy

Koko henkilökunta voi jatkossa seurata influenssarokotekattavuuden kehitystä.
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