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Muistitko ilmoittaa  
hoitoon liittyvän infektion?
Mikä on hoitoon liittyvä infektio?
Hoitoon liittyvä infektio on infektio, joka on 

alkanut hoidon aikana terveydenhuollon toi-

mintayksikössä tai saanut alkunsa hoidosta 

johtuen. Tällaisen infektion voi aiheuttaa lä-

hes mikä tahansa mikrobi. Mikrobi on yleen-

sä peräisin potilaasta itsestään tai henkilökun-

nan käsistä. 

Infektioiden seurannan kirjaaminen
Sairaalassa hoidon aikana alkanut infektio 

kirjataan suoraan SAI-järjestelmään. Kotiutu-

misen jälkeen alkanut hoitoon liittyvä infek-

tio ilmoitetaan paperilomakkeella, jonka po-

tilas saa sairaalasta mukaansa. Lomakkeen 
tulee täyttää terveydenhuollon ammattihen-
kilö, joka on ollut mukana arvioimassa in-

fektiota. Potilaan itse täyttämää ilmoitusta ei 

kirjata SAI-järjestelmään. Täytetty lomake lä-

hetetään hygieniahoitajalle, joka kirjaa infek-

tion SAI-järjestelmään. 

Lomakkeen tiedot tulee täyttää mahdollisim-

man huolellisesti, jotta saadaan tarvittavat 

tiedot infektion rekisteröimiseksi. Potilaan 

henkilö- ja hoitojaksotiedot, oireet, bakteeri-

näyte, antibiootti, päivämäärät ja lomakkeen 

täyttäjän tiedot ovat kaikki tärkeitä tietoja 

luotettavan infektiotiedon saamiseksi. Puut-

teellisesti täytettyä ilmoitusta ei voida kirja-

ta järjestelmään ja mikä tärkeintä, puutteel-

listen tietojen avulla ei pystytä vaikuttamaan 

asiaan. 

Seurannan hyödyt
Infektioiden seuranta palvelee useaa tarkoi-

tusta. Jatkuva seuranta on olennainen osa in-

fektioiden torjuntatyötä. Tietojen avulla py-

ritään ehkäisemään infektioita, puuttumaan 

infektioihin, estämään niiden leviämistä po-

tilaista toisiin ja estämään epidemioiden ke-

hittyminen. Potilaiden hoidon laatua voidaan 

myös arvioida sen avulla. Seuranta vaikuttaa 

myös potilaiden hoidon turvallisuutta edistä-

västi. 

TEKSTI: Marja Leppälä
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Sairaalahygienia-
tiimi on uudistunut
Sairaalahygienian toimijat Vaasan keskussai-

raalassa ovat vaihtuneet. Pitkäaikaiset hygie-

niahoitajat Nina Elomaa ja Anita Lahti jäivät 

kumpikin eläkkeelle vuonna 2015. Hygienia-

hoitajiksi valittiin Elina Välivainio ja Marja 
Leppälä. Marja on 1.9.2016 palannut takaisin 

töihin äitiyslomalta, jonka aikana Ann-Chris-
tine Grönroos mikrobiologian laboratoriosta 

toimi sijaisena.

Myös infektiolääkäririntamalla tapahtui muu-

toksia menneenä kesänä. Talossa viiden vuo-

den ajan työskennellyt infektiolääkäri And-
reas Jacks vaihtoi työpaikkaa. Samoihin 

aikoihin saimme onneksi uuden infektioyli-

lääkärin Juha Salosen Lahdesta. Tarkoitus oli, 

että kumpikin lääkäri jatkaa ja kumpikin vir-

ka olisi täytettynä, mutta aina ei mene niin 

kuin ”Strömsössä”. Nyt joudumme taas pär-

jäämään yhden infektiolääkärin panoksella.
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Meille hygieniahoitajille Vaasan keskussairaa-

la on tuttu organisaatio. Elina aloitti sairaan-

hoitajana EP-osastolla vuonna 2000 ja siirtyi 

sieltä infektiohoitajaksi sisätautipoliklinikal-

le. Marja on puolestaan ollut vuodesta 1999 

alkaen leikkaussalissa instrumenttihoitaja-

na. Ennen äitiyslomalle jäämistä Marja eh-

ti olla melkein kaksi vuotta sairaanhoitaja-

na sairaalahygieniassa. Kumpikin on suoritta-

nut sairaanhoitajan AMK-tutkinnon ja lisäksi 

hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen.  Eli-

na vastaa sisätaudeista ja psykiatriasta ja Mar-

ja kirurgiasta ja leikkaussalipuolesta. Hygie-

niahoitajien työkenttä on VKS:n lisäksi koko 

Vaasan sairaanhoitopiiri. Näin ollen sairaan-

hoitopiiri on myös jaettu puoliksi. Marjalla 

on eteläinen osa ja Elinalla pohjoinen osa. Mo-

lemmat hygieniahoitajat auttavat ongelmissa 

ja kysymyksissä.

Lisäksi sairaalahygieniatiimiin kuuluu Ann- 
Christine eli tutummin Atti Grönroos, joka 

tekee ainakin tällä hetkellä oman työnsä ohes-

sa yhden päivän viikossa sairaalahygieniaan 

ja tartuntatauteihin liittyviä töitä. Atti on la-

boratoriohoitaja ja toimii mikrobiologian la-

boratorion osastonhoitajana, mutta on myös 

suorittanut hygieniahoitajan pätevyyden Gö-

teborgissa.

Hygieniahoitajan työ on vaativaa, monipuo-

lista ja itsenäistä. Työssä otetaan asioista sel-

vää, ohjataan ja opastetaan. Hygieniahoitaja 

myös kouluttaa muita ja laatii uusia ohjeita. 

On tärkeää päästä koulutuksiin, että pysyy it-

se ajan hermolla ja osaa tuoda uutta, näyttöön 

perustuvaa tietoa käytäntöön. Varsinkin uute-

na hygieniahoitajana tarvitsee oppia moneen 

asiaan. Myös verkostoituminen muiden hygie-

niahoitajien kanssa on tärkeää.

Moniresistentit mikrobit ja erilaiset epidemiat 

työllistävät hygieniahoitajia. Omassa sairaa-

lassa seuraamme hoitoon liittyviä infektioita. 

Syksyllä 2016 on tehty paljon töitä influens-

sarokotuskampanjan ympärillä, jotta henki-

lökunnan influenssarokotekattavuus saatai-

siin nousemaan. Käsihygienian opettaminen 

ja havainnointi ovat myös tärkeä osa hygienia-

hoitajien työtä. Vuosia unohduksissa ollut hy-

gieniatyöryhmä on aloittanut toiminnan uu-

delleen. Työryhmässä on tarkoitus edistää sai-

raalahygieniaa ja ehkäistä hoitoon liittyviä 

infektioita sekä parantaa niiden seurantaa.

Uusi infektioylilääkäri Juha Salonen on koke-

nut konkari. Aiemmin hän on työskennellyt 

11 vuotta TYKS:ssa ja tämän jälkeen PHKS:ssa 

yli 13 vuotta. Infektioylilääkärinä hän vastaa 

viime kädessä koko sairaanhoitopiirin tartun-

tatautiasioista, tekee infektiokonsultaatioita 

ja osittain vastaa infektiopoliklinikan vastaan-

otoista yhdessä erikoistuvan lääkärin kanssa. 

Näiden lisäksi hän tekee tiivistä yhteistyötä 

hygieniahoitajien kanssa koko sairaanhoito-

piirin hyväksi ja pitää infektiosairauksiin liit-

tyviä koulutuksia.

Hygieniahoitajat majailevat Y-talon 4 kerrok-

sessa ja yhteyden meihin saa virka-aikaan. In-

fektiolääkärillä 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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Sairastuiko potilaasi  
kotiutuksen jälkeen 
– Onko syy huonossa käsihygieniassa?



Hyvät käytännöt

7

Hygieniahoitaja vastaa:
Hoitotyössä ei käytetä sormuksia, rannekelloa 

tai muita koruja, sillä niiden alle jäävä kos-

teus lisää mikrobikasvustoa. Henkilöillä, jotka 

käyttävät sormuksia hoitotyössä, on merkittä-

västi korkeampia bakteeripitoisuuksia käsis-

sään kuin sormuksettomilla. Käsi-ihottumat 

alkavat sormusten alle jääneen kosteuden ja 

pesuainejäämien vuoksi. Sormusten luku-

määrä korreloi bakteerien lukumäärään, mitä 

enemmän sormuksia, sitä enemmän baktee-

reita. Jo yksi pieni sormus voi aiheuttaa hen-

keä uhkaavan infektion potilaalle.

Rannekello estää käsien pesun riittävän yl-

häälle. Rannekellojen ja -korujen alle kertyy

myös runsaasti mikrobeja, ja kun niitä koske-

tellaan työpäivän aikana, mikrobit siirtyvät

sormenpäihin ja niistä pinnoille.

Kynnet pidetään lyhyinä, sillä kynsien alle 

kertyy mikrobeja joita ei saa pesemällä pois. 

Pitkien kynsien alta mikrobit leviävät lopul-

ta pinnoille. Lisäksi pitkät kynnet voivat rik-

koa suojakäsineet. Kynnet ovat liian pitkät, jos 

kämmenpuolelta katsoessasi kynnet näkyvät. 

Kynsiä ei saa lakata, koska käsidesinfektioaine 

rikkoo lakan pintaa ja mikrobit pesiytyvät ko-

loihin ja leviävät pinnoille. Lohkeillut lakka-

pinta ei herätä potilaasi luottamusta. 

Anna-Maija Perttula hygieniahoitaja, 

Vaasan kaupunki

”Miten muka minun vihkisormus ja ihanat 
pitkät kynnet ovat uhka potilaalle?”

Vihkisormukset

Rannekello
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Terävien  
esineiden käsittely: 
vältä pisto- ja viiltotapaturmat
Sairaalahygienia ohjeistaa työntekijöitä terä-

vien ja viiltävien esineiden käsittelyssä. Oh-

jeet löytyvät intrasta VKS:n työntekijöille ja 

extranetistä muille alueen toimijoille. Pereh-

dytämme ja koulutamme henkilökuntaa osas-

totunneilla, uusien työntekijöiden perehdy-

tystilaisuuksissa ja alueellisissa sekä sairaalan 

sisäisissä koulutuksissa.

Nyt on valmistunut uusi ohje pistävien ja viil-

tävien välineiden käsittelyyn. Yksiköt voivat 

halutessaan laittaa tämän ohjeen näkyvälle 

paikalle muistuttamaan, kuinka terävien esi-

neiden kanssa toimitaan. Toimintaohje pis-

totapaturman varalle on myös tulossa. On 

tärkeää muistaa tehdä pisto- ja työtapatur-

mailmoitukset sekä Haipro-vaaratapahtu-

mailmoitus, jos pistotapaturma sattuu. VK-

S:ssa on ollut syyskuun 2016 loppuun men-

nessä 17 ilmoitettua neulanpistotapaturmaa.  

On tärkeää käyttää turvatuotteita aina, kun se 

on mahdollista. Turvatuotteiden lisäksi tulee 

osata suojautua oikein. Käytännössä tämä tar-

koittaa suojakäsineiden käyttämistä silloin, 

kun ollaan tekemisissä veren ja eritteiden 

kanssa ja aina silloin, kun käsien iho on rikki. 

Lisäksi kirurginen suu-nenäsuojus ja suojatak-

ki tai -esiliina on tarpeen hoitotoimissa, joissa 

on roiskevaara. Käsien desinfektio tulee muis-

taa aina ennen ja jälkeen hoitotoimia ja suo-

jaimia pukiessa ja riisuessa.

Käytetyille neuloille ja muille teräville esineil-

le on erillinen neula-astia, särmäisjäteastia eli 

pistävän ja viiltävän jätteen keräysastia – rak-

kaalla lapsella on monta nimeä. Näihin astioi-

hin tulee laittaa neulat, turvaneulat, lansetit 

ja kaikki muu pistävä ja viiltävä jäte välittö-

mästi käytön jälkeen. Neula-astian saa täyttää 

vain merkkiviivaan asti eli 2/3 astian tilavuu-

desta. Astiassa on merkkiviiva oikeassa koh-

dassa. 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 täyn-

nä ollessa jätekuljetuksen mukana pois työyk-

siköstäsi. 



Käytetyille neuloille ja 
muille teräville  

esineille on erillinen 
neula-astia.
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Teräviä esineitä käsiteltäessä tulee noudattaa 

turvallisia työtapoja ja huomioida sen hetki-

set työolosuhteet ja noudattaa varovaisuutta. 

Teräviä esineitä ei tule esimerkiksi ojentaa kä-

destä käteen. Hylsyttäminen eli korkin laitto 
käytettyyn neulaan on kiellettyä! Pidä neu-

la-astia aina lähellä, kun työskentelet terävien 

esineiden kanssa ja mielellään pöytätasolla, 

josta se on helposti saatavilla. Huolehdi, ettet 

aiheuta itsellesi neulanpistotapaturmaa. 

Jokaisen hoitohenkilöstöön kuuluvan tehtä-
viin kuuluu vaihtaa neula-astia uuteen, van-
han tullessa täyteen. Astioita on eri kokoja 

ja malleja ja jokainen työyksikkö voi käyttää 

itselleen hyväksi havaittuja kokoja. Tilauk-

set VKS:ssa tapahtuvat hankintakeskuksen 

kautta. Kuten muutkin hoitovälineet ja -tar-

vikkeet, myös nämä astiat kilpailutetaan aina 

kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Hoitohenkilöstön on tärkeää huolehtia omas-

ta rokotussuojasta oman työterveyshuollon 

kautta. Veriteitse tarttuvaa B-hepatiittia vas-

taan on olemassa rokote. 

VKS:ssa tehtiin AVI:n tarkastus keväällä 2016 osa-

na Terävä hanke -projektia. Tarkastuksessa kiinni-

tettiin huomioita juuri näihin edellä mainittuihin 

asioihin.

TEKSTI: 
Elina Välivainio hygieniahoitaja
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Moniresistentit  
mikrobit

Matkustaminen kaukaisiin eksoottisiin koh-

teisiin on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti 

vuosituhannen vaihteen jälkeen. Lomamatkat 

kohdistuvat yhä useammin Kaukoidän mai-

hin, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan perinteis-

ten eurooppalaisten matkakohteiden sijaan. 

Samanaikaisesti pakolaisuus sekä siirtolai-

suus työn ja parempien elinolosuhteiden etsi-

miseksi lisäävät ihmisten liikkumista maasta, 

jopa maanosasta toiseen. Potilaiden valinnan-

vapauden korostaminen terveydenhuollos-

sa on puolestaan ollut johtamassa siihen, et-

tä jatkossa leikkaustoimenpiteisiin saatetaan 

hakeutua oman sairaanhoitopiirin ulkopuo-

lelle ja jopa muiden EU-maiden sairaaloihin. 

Monissa Euroopan maissa on viime vuosina 

esiintynyt niin sanottua terveysturismia, jossa 

potilaat hakeutuvat leikkaustoimenpiteisiin 

esimerkiksi Intian kaltaisiin maihin alhaisem-

pien kustannusten takia.

Moniresistenttien mikrobien esiintyvyys on 
säilynyt Suomessa pitkään matalana
Suomen hyvä tartuntatauti- ja antibioottire-

sistenssitilanne on perustunut tähän asti pal-

jolti maamme syrjäiseen sijaintiin ja muualta 

tulevan muuttoliikkeen vähäisyyteen. Tämä 

yhdessä sairaalalaitoksen korkean hygienia-

tason, tartuntatautien tehokkaan alueellisen 

valvonnan ja antimikrobilääkkeiden kurina-

laisen käytön ohella on estänyt monien on-

gelmallisten mikrobien leviämisen maaham-

me. Potilassiirrot ulkomailta Suomeen ovat 

olleet melko harvinaisia ja ensisijaisesti kos-

ketustartunnan välityksellä leviävien monire-

sistenttien mikrobien leviämistä on pystytty 

sairaaloissa hillitsemään tehokkaiden seulon-

ta- ja eristystoimien avulla. Koska potilaita on 

hoidettu ensisijaisesti oman sairaanhoitopii-

rin alueella, on paikallista resistenssitilannet-

ta pystytty kontrolloimaan tehokkaasti. 

MRSA-bakteerit aiheuttivat Suomessa 
ensimmäiset suuret epidemiat
Perimmäinen lähtökohta mikrobilääkeresis-

tenssin kehittymiselle on liiallinen ja huo-

nosti kontrolloitu antibioottien käyttö, joka 

aiheuttaa valintapaineen välityksellä resis-

tenttien mikrobikantojen lisääntymistä. Bak-

teeriresistenssi voi siirtyä plasmidien välityk-

sellä bakteerista toiseen joko saman lajin si-

sällä tai eri bakteerilajien välillä.  Suomen ja 

muiden pohjoismaiden hyvästä tilanteesta 

poiketen mikrobilääkeresistenssi on laajalle 

levinnyttä monissa Euroopan maissa, Yhdys-

valloissa ja erityisesti Aasiassa (Kuva 1: Haw-

ser S ym. AAC 2009;53(8):3280-4). Euroopassa 

resistenssitilanne pahenee pohjoisesta etelään 
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ovat lisääntyvä uhka 
myös Suomessa

Kuva 1. ESBL-bakteerien osuus eräissä Aasian maissa

Hawser S et al. AAC 2009

Intia > 70 %

Australia < 10%

TEKSTI: Juha Salonen
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Kuva 2. ja 3. 
MRSA-löydökset 

1995-2005

siirryttäessä. Vaikka Suomessa moniresistent-

tien bakteerien esiintyvyys on edelleenkin vä-

häistä useimpiin muihin maihin verrattuna, 

on se alkanut voimakkaasti lisääntyä 2000-lu-

vulla. Ensimmäiset metisilliiniresistenttien 

Staphylococcus aureus – bakteerien (MRSA) 

aiheuttamat sairaalaepidemiat todettiin Suo-

messa 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 kasvus-

sa (Kuva 3). Koko maassa uusien MRSA-tapa-

usten määrä on viime vuosina pysynyt 1200 

- 1300 tasolla. 
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ESBL-bakteerit ovat lisääntyneet nopeasti 
viimeisen vuosikymmenen aikana
MRSA on saanut viimeisen vuosikymmenen 

aikana rinnalleen toisen moniresistenttien 

bakteerien ryhmän: Laajakirjoista betalak-

taamaasi-entsyymiä (Extended spectrum be-

talactamase, ESBL) tuottavat suolistobaktee-

rit. ESBL- bakteerit ovat ensisijaisesti E. coli  ja 

Klebsiella pneumoniae –kantoja, joiden tuot-

tama entsyymi hajottaa beetalaktaamiryh-

män antibiootteja (penisilliinit ja kefalospo-

riinit). Näillä bakteereilla on usein samanai-

kaisesti muitakin resistenssiominaisuuksia, 

joten käytännössä vakavien infektioiden hoi-

toon on käytettävissä ainoastaan muutamia 

antibiootteja (karbapeneemit, kolistiini ja ti-

gesykliini). 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 moninkertaistu-

nut. Vaikka kasvuvauhti on viimevuosina ta-

saantunut, diagnosoidaan Suomessa vuosit-

tain noin 4000 uutta ESBL-tapausta (Kuva 4). 

Sama kehitys on nähtävissä myös Vaasan sai-

raanhoitopiirissä, missä vuosittain on diagn-

osoitu 130 - 140 uutta ESBL-tapausta.

Matkustaminen suuren esiintyvyyden 
maihin lisää tartuntariskiä
ESBL-bakteerit aiheuttavat kaikenikäisille po-

tilaille virtsatietulehduksia, joista valtaosa to-

detaan avoterveydenhuollossa. Usein potilaat 

ovat saaneet tartunnan oleskellessaan lähiai-

koina korkean esiintyvyyden maissa. Kana-

dalaisessa tutkimuksessa (Laupland K ym.  

J Infect 2008;57:441-8) todettiin että matkus-

taminen suuren esiintyvyyden maihin lisää 

riskiä ESBL-bakteerin aiheuttamalle virtsa-

tie-infektiolle.  Ruotsalaisessa tutkimukses-

sa (Tängden T ym.  Antimicrob Agents Che-

mother 2010;54:3564-8) puo-

lestaan todettiin, että  

25 % Pohjois-Euroo-

pan ulkopuolel-

le matkustaneista, 

aiemmin terveistä 

turisteista sai suolis-
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Kuva 4. ESBL-E.coli Suomessa 2008-2016
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toonsa ESBL-tartunnan. Intiaan matkustaneil-

la vastaava luku oli 90 %. Vaikka ESBL-kanta-

juus on usein oireeton, voi potilaalle pahim-

millaan kehittyä vakava, septinen infektio. 

Tehokkaan antibioottihoidon viivästyminen 

tällaisessa infektiossa lisää myös kuolleisuut-

ta. Lisäksi laajakirjoisten antibioottien lisään-

tynyt käyttö aiheuttaa resistenssikehitystä pa-

hentavan noidankehän ja lisää hoitokustan-

nuksia.  Uusien tehokkaiden antibioottien 

kehittäminen on hidasta, eikä moniresistent-

tien suolistobakteerien hoitoon ole lähiaikoi-

na odotettavissa uusia hoitokeinoja.

Moniresistentit mikrobit leviävät sekä 
kosketustartuntana että ruoan välityksellä
Moniresistenttien (sekä MRSA- että ESBL- bak-

teerit) mikrobien tärkein leviämistapa on kos-

ketustartunta. Sairaalaympäristössä ja pit-

käaikaishoitolaitoksissa voi tunnistamaton, 

moniresistenttiä mikrobia kantava potilas le-

vittää tartuntaa laajalti muihin potilaisiin. 

Korkean esiintyvyyden maissa tapahtuva sai-

raalahoito on huomattava riskitekijä tartun-

nalle. Siksi ulkomailta tapahtuvat sairaala-

siirrot voivat levittää näitä bakteereja myös 

suomalaisiin sairaaloihin. Huonon hygienian 

maissa tartunnan voi saada myös sairaalan ul-

kopuolelta.  ESBL-bakteerien kohdalla myös 

ruoan ja juomaveden välityksellä tapahtuva 

tartunta on tärkeä. Monissa korkean esiinty-

vyyden maissa ESBL-bakteerit ovat yleisiä sekä 

lihatuotteissa että siipikarjassa. Ruoan sisältä-

mien ESBL-bakteerien taustalla on puolestaan 

antibioottien massiivinen käyttö maa- ja kar-

jataloudessa

Karbapenemaaseja tuottavat suolisto-
bakteerit (CPE) ovat ESBL-bakteereitakin 
resistentimpiä mikrobilääkkehoidolle
ESBL-bakteerien aiheuttamia infektioita on 

toistaiseksi ollut mahdollista hoitaa karbape-

neemiryhmän antibiooteille (esimerkiksi me-

ropeneemi). Valitettavasti maailmalla on alka-

nut viime aikoina esiintyä resistenssiä tätäkin 

antibioottiryhmää kohtaan. Nämä karbapene-

maaseja (karbapeneemejä hajoittava entsyy-

mi) tuottavia suolistobakteerikantoja (CPE) 

vastaan tehoavat ainoastaan tigesykliini ja 

kolistiini, joskus eivät nekään. CPE-epidemia 

sai alkunsa 1995 New Yorkista, mistä se levi-

si nopeasti muualle Yhdysvaltoihin. Potilas-

siirtojen välityksellä tartunnat levisivät vuon-

na 2005 valtameren yli, aluksi Kreikkaan ja 

Israeliin. Erityisesti Kreikassa CPE-baktee-

rit ovatkin nykyään yleisiä löydöksiä sairaa-

loissa. Vuonna 2008 todettiin Ruotsissa en-

simmäinen uudentyyppistä karbapenemaa-

Kuva 5. ESBL-E.coli Vaasan shp:ssä 2008-2016
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sia tuottava bakteerikanta (NDM-1, New Delhi 

metallolactamase-1) Intiasta palanneelta po-

tilaalta. Pian sen jälkeen samoja bakteerikan-

toja löytyi Isosta-Britanniasta useilta Intiasta 

leikkaushoidosta palanneilta terveysturisteil-

ta. Myöhemmät selvitykset ovat paljastaneet, 

että Intian lisäksi monissa Kaakkois-Aasian 

maissa resistentit suolistobakteerit ovat hyvin 

yleisiä (Kuva 1). Intiassa NDM-kantoja on eris-

tetty runsaasti viemäreistä ja vesijohtovedes-

tä otetuista näytteistä (Walsh T, Toleman M. 

JAC 2012;67:1-3). Pakistanissa tehdyissä tut-

kimuksissa on neljänneksen sairaalahoidos-

sa olevista potilaista todettu kolonisoituneen 

NDM-kannoilla (Perry J ym. JAC 2011;66:2288-

94). Intiassa puolestaan on arvioitu noin 100 

miljoonan intialaisen kantavan näitä baktee-

reita oireettomana suolistossaan.

Miten torjua moniresistenttejä mikrobeja
Tärkein tekijä, jolla voidaan vähentää valinta-

painetta ja estää mikrobilääkeresistenssin ke-

hittymistä, on mahdollisimman hyvin koh-

dennettu ja tarkoin punnittu antibioottien 

käyttö terveydenhuollossa. Samalla vähenne-

tään myös haittavaikutuksia (kuten Clostri-

dium difficile ripulia) ja kustannusten lisään-

tymistä. Erityisen tärkeää tässä suhteessa on 

laajakirjoisten antibioottien turhan käytön 

välttäminen. Koska Suomessa ei voida vaikut-

taa muissa maissa tapahtuvaan resistenssike-

hitykseen, on maamme resistenssitilanteen 

kehittymistä seurattava huolellisesti.  Ihmis-

ten lisääntyneen liikkuvuuden vuoksi on ter-

veydenhuollossa entistä tärkeämpää tunnis-

taa ja seuloa riskiryhmiin kuuluvat potilaat 

sekä tarvittaessa estää jatkotartunnan 

asianmukaisin eristystoimin. Po-

tilaiden anamneesissa on jat-

kossa kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota mah-

dolliseen oleskeluun ja eri-

tyisesti sairaalahoitoon 

suuren esiintyvyyden alu-

eilla. Koska sairaalaolosuh-

teissa tartunnan leviäminen 

tapahtuu pääasiassa kosketustartunnan väli-

tyksellä, pitää osastoilla olla mahdollisuudet 

potilaiden hoitamiseen kosketuseristyksessä 

yhden hengen huoneissa. Tämä pitäisi tule-

vaisuudessa huomioida myös sairaalarakenta-

misessa siten, että suurten huoneiden sijasta 

siirrytään yhden hengen huoneisiin ja kaik-

kiin potilashuoneisiin rakennetaan omat pe-

su- ja WC-tilat. Potilaiden siirtyessä hoitopai-

kasta toiseen pitää vastaanottavaa yksikköä 

tiedottaa hyvissä ajoin todetuista moniresis-

tenteistä mikrobeista asianmukaisten torjun-

tatoimien toteuttamiseksi.
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Terveydenhuollon  
henkilökunnan rokottaminen  
kausi-influenssaa vastaan on tärkeä 
potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä

Henkilökunnan kausi-influenssarokotukset 

alkoivat jälleen 26.10. Vaasan sairaanhoitopii-

rissä. Maksuton rokotus tarjotaan kaikille kes-

kussairaalan työntekijöille, mutta erityisen 

tärkeä se on lääketieteellisiin riskiryhmiin 

kuuluvilla, välitöntä potilas- ja hoivatyötä te-

kevillä, sekä siivoukseen ja ruokahuoltoon 

osallistuvilla henkilöille.

Influenssa on usein vakavaoireinen tauti 
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla
Jokavuotinen kausi-inf luenssaepidemia al-

kaa vuodenvaihteessa ja ensimmäiset tapauk-

set todetaan yleensä joulukuussa. Epidemian 

alussa suurin osa tartunnoista on influenssa 

A-virustyyppien aiheuttamia. Epidemian lop-

puvaiheessa yleistyvät myös influenssa B-tar-

tunnat. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuu-

luville potilaille influenssatartunta on huo-

mattava terveysriski, joka voi pahimmillaan 

johtaa sairaala- tai jopa tehohoitoon. Influens-

saan sairastuu maassamme vuosittain satoja 

tuhansia potilaita, joista 500–2000 arvioidaan 

menehtyvän. Vakavalle taudinkuvalle altista-

vat erityisesti yli 65 vuoden ikä, raskaus, kroo-

niset sydän- ja keuhkosairaudet, diabetes, mu-

nuais- ja maksasairaudet, krooniset neurolo-

giset sairaudet sekä potilaan puolustuskykyä 

heikentävät sairaudet ja hoidot.

Influenssatartuntojen ja vaikeiden taudinku-
vien määrä on lisääntynyt viime vuosina
Viime talven kausi-inf luenssaepidemia al-

koi jo joulukuussa ja oli maassamme poikke-

uksellisen vaikea (edellistalveen verrattuna  

50 % enemmän tartuntoja). Myös Vaasan sai-

raanhoitopiirissä todettiin influenssatartun-

toja selvästi edellistä talvea enemmän (142� 

215 mikrobiologisesti varmistettua diagnoo-

sia). Koska avoterveydenhuollossa influenssan 

diagnoosi tehdään useimmiten kliinisin pe-

rustein ilman mikrobiologista testausta, edus-

taa edellä mainittu lukema kuitenkin ainoas-

taan jäävuoren huippua. Viime vuosina val-

litsevana aiheuttajana on ollut vuoden 2009 

pandemian aiheuttaneesta H1N1-viruksesta 

muuntunut influenssa A-virus (79 % influens-

satartunnoista 2015–2016). Tämä virustyyppi 

on aiheuttanut myös poikkeuksellisen paljon 

vaikeita taudinkuvia, joista osa on vaatinut te-

Kausi-influenssarokotus 
on paras tapa suojautua 

influenssaa vastaan
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hohoitoa. Valtaosa tehohoitoon joutuneista 

potilaista on kuulunut lääketieteellisiin riski-

ryhmiin, eikä ole saanut edeltävästi kausi-in-

fluenssarokotusta.

Kausi-influenssarokote on turvallinen ja 
antaa hyvän suojan influenssatartuntaa 
vastaan
Vuosittain otettava kausi-influenssarokotus 

on paras tapa suojautua influenssaa ja sen ai-

heuttamia vakavia taudinkuvia vastaan. Ro-

kote antaa suojan sekä molempia influenssa 

A-virustyyppejä (H1N1, H3N2) että influens-

sa B-virusta vastaan. Tutkimusten mukaan in-

fluenssarokote estää terveellä työikäisellä 70–

93 % influenssatartunnoista. Immuunipuut-

teisilla potilailla ja vanhuksilla rokotteen teho 

on kuitenkin edellä mainittua heikompi (noin 

50 % suojateho), mutta näilläkin potilasryh-

millä rokote lieventää taudin vaikeusastetta 

ja vähentää tartuttavuutta sekä kuolleisuut-

ta.  Kausi-influenssarokotetta on valmistettu 

samalla menetelmällä 1970-luvulta alkaen ja 

se on osoittautunut erittäin hyvin siedetyksi. 

Tavallisin sivuvaikutus on lyhytaikainen pis-

toskohdassa tuntuva kipu. Vakavia sivuvai-

kutuksia (anafylaktinen reaktio) esiintyy alle 

1/miljoona rokotettua. Rokote voidaan antaa 

turvallisesti raskaana olevalle missä tahansa 

raskauden vaiheessa.

Henkilökunnan kattava rokottaminen 
on oleellinen osa influenssan torjuntaa 
terveydenhuollossa
Potilastyötä tekevällä terveydenhuollon hen-

kilökunnalla tartuntariski influenssaan on 

kaksinkertainen normaaliväestöön verrat-

tuna. Koska tauti voi joskus esiintyä lievä-

oireisena tai jopa oireettomana, ja toisaal-

ta tartunnan saanut työntekijä voi tartuttaa 

influenssaa ennen oireiden alkamista, on ro-

kottamaton henkilökunta sairaalassa merkit-

tävä tartunnan lähde. Osastoepidemioiden 

estämisen on osoitettu edellyttävän 80 % ro-

kotuskattavuutta. Valitettavasti monissa suo-

malaisissa sairaaloissa henkilökunnan roko-

tuskattavuus influenssaa vastaa jää selväs-

ti tämän alle. Vaasan keskussairaalassa otti 

influenssarokotuksen viime syksynä ainoas-

taan 27 % henkilökunnasta. Kansainvälisis-

sä tutkimuksissa on osoitettu, että hoitohen-

kilökunnan kattavalla rokottamisella on pys-
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tytty vähentämään merkittävästi potilaiden 

influenssatartuntoja ja influenssan aiheutta-

maa kuolleisuutta (Hayward ym. BMJ 2006, 

Ahmed ym. CID 2014). Hoitohenkilökunnan 

kausi-influenssarokotukset ovat tärkein ta-

pa suojata työntekijää itseään, hänen lähipii-

riään ja potilaita influenssatartunnalta. Mikä-

li hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ei syystä tai 

toisesta ole rokotettu influenssa vastaa, tuli-

si potilaiden suojaamiseksi käyttää kirurgista 

suu-nenäsuojusta potilastyössä koko influens-

sakauden ajan (Cowling ym. Ann Intern Med 

2009).

Vaasan keskussairaalassa pyritään edistä-
mään henkilökunnan rokotuskattavuutta 
tiedotuskampanjalla
Tänä syksynä pyritään Vaasan keskussairaa-

lassa nostamaan henkilökunnan rokotuskat-

tavuutta rokotuskampanjalla, jossa infektio-

lääkäri ja hygieniahoitajat pitävät syksyn ai-

kana 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. Lisäk-

si henkilökunta voi jatkos-

sa seurata eri yksiköiden ja 

ammattiryhmien rokotus-

kattavuutta reaaliaikai-

sesti intranetissä Flow-

medik oy:n kehittämän 

sähköisen järjestelmän 

avulla.

Korkea rokotuskattavuus on tärkeä potilas-
turvallisuuteen liittyvä laatumittari
Rokottamalla terveydenhuoltohenkilökunta 

kattavasti influenssaa vastaan pystytään te-

hokkaasti estämään osastoepidemioiden syn-

tyminen. Samalla suojataan riskiryhmiin kuu-

luvia potilaita vakavaoireisilta infektioilta.  

Monissa maissa henkilökunnan korkeaa in-

fluenssarokotuskattavuutta pidetään tärkeä-

nä potilasturvallisuuteen liittyvänä laatukri-

teerinä. 
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Vaasan 
keskussairaala  
on kehittänyt reaali-aikaisen seurantapalvelun  
influenssarokotteelle

Otettujen influenssarokotteiden määrä suh-

teessa terveydenhuoltosektorilla työskentele-

vien henkilöiden määrään on Suomessa mal-

tillisella tasolla. Parantamalla rokotekatta-

vuutta suojaamme itsemme ja ennen kaikkea 

asiakkaamme turhilta influenssatartunnoilta 

sekä influenssaan liittyviltä komplikaatioilta.

Rokotekattavuutta pyritään nyt parantamaan 

läpinäkyvyyden avulla. Vaasan keskussairaa-

la on yhteistyössä Flowmedik Oy:n kanssa ke-

hittänyt reaaliaikaisen rokotepalvelun, josta 

jokainen työntekijä voi seurata otettujen in-

fluenssarokotteiden määrän kehitystä. Mit-

tari, joka on näkyvillä muun muassa keskus-

sairaalan intrassa ja Hietalahden ruokalassa, 

kertoo rokotekattavuudesta yksikkö-, palve-

lualue- ja henkilöstöryhmätasolla.  Tavoittee-

na on, että 80 prosenttia henkilökunnasta ot-

taisi rokotteen. Ne yksiköt, jotka saavuttavat 

tavoitteen palkitaan kermakakkuherkulla! 

Rokotemerkinnän voi kätevästi 

tehdä mm. kännykällä.

Sairaalahygienia on yksi potilasturval-
lisuuden kulmakivistä. Tartuntariskien 
minimoimiseen vaikuttaa merkittävällä 
tavalla henkilökunnan influenssaroko-
tekattavuus.
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Influenssarokoteseurantapalvelun toimintalo-

giikka on syöttäjän kannalta yksinkertainen: 

palvelusta valitaan yksikkö ja rokotteiden 

määrä. Lopuksi klikataan Lisää rokote, jonka 

jälkeen merkintä on heti reaaliaikaisesti kaik-

kien nähtävillä. Manuaalinen rokotelaskenta 

jää rokoteseurantapalvelun myötä historiaan, 

mikä osaltaan helpottaa muun muassa hygie-

niahoitajien työtä. Palvelu toimii myös mobii-

lilaitteilla ja siitä voidaan tarvittaessa tulostaa 

tiedot perinteisenä Excel-raporttina.

Vaasan keskussairaala on vuosikaudet ol-

lut potilasturvallisuuden kehittämisen tien-

näyttäjä – nyt koko henkilökunta kutsu-

taan yhteistalkoisiin, jotta voimme säästää 

omia resurssejamme ja edistää potilaittemme 

terveyttä. Muistutuksena myös, että influens-

sarokotteen ottaminen on täysin turvallista ja 

sillä suojaat myös läheisesi vältettävissä olevil-

ta hankaluuksilta. 

Keskussairaalan henkilökunnan influenssaro-

kotukset 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.

Parantamalla rokotekattavuutta 
suojaamme itsemme ja ennen 

kaikkea asiakkaamme.


