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Palkinto hyvästä potilasturvallisuustyöstä annetaan dialyysiosastolle. Dialyysiosaston henkilökunta
on toiminut määrätietoisesti hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi noudattamalla tinkimätöntä aseptiikkaa toteuttaessaan dialyysihoitoja ja etsimällä toimivia ratkaisuja hygienian kannalta
kriittisten vaiheiden toimintatavoiksi. Oleellista on ollut myös erityishuomion kiinnittäminen hygienian oikeaoppiseen toteutumiseen kotidialyysipotilaiden koulutuksessa ja seurannassa.
Infektiot ovat dialyysipotilaiden yleisin komplikaatio ja toiseksi yleisin kuolinsyy. Dialyysipotilaiden
infektioriski on kasvanut sekä potilaiden perustautien että toistuvasti annettavien invasiivisten hoitojen vuoksi.
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Pääkirjoitus

Tartuntatautilaki
uusiksi

tuntijalaitoksena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntatautien torjunnan
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kaikki
toimijat kunnista ministeriöön velvoitetaan
varautumaan poikkeuksellisiin epidemioihin.
Terveydenhuollon erityistilanteissa, kuten pandemian aikana, sosiaali- ja terveysministeriöllä
olisi merkittävästi laajempia valtuuksia määrätä lääkehuollosta ja rokotuksista.

Vaikka yhteiskunnan ja lääketieteen
kehitys on vähentänyt tartuntatautien
aiheuttamaa tautitaakkaa suuresti,
niiden aiheuttama uhka ei ole
kuitenkaan poistunut.

Tartuntatautien kirjo Suomessa on muuttunut muun muassa kansainvälisen liikkuvuuden myötä, ja uusia tauteja on ilmaantunut,
esimerkkinä hiv. Hoitoon liittyvät infektiot
ovat nousseet keskeiseksi elinvuosien menetysten syyksi. Lasten kattavilla rokotuksilla estetään tauteja tehokkaasti, mutta edelleenkin
kausi-influenssan aiheuttamia satoja kuolemia
voitaisiin vähentää riskiryhmien kattavilla rokotuksilla. Tautien ehkäisy edellyttää jatkuvaa
valppautta kaikilla tasoilla.
Tartuntatautilakia ollaan kirjoittamassa kokonaan uudelleen vastaamaan tartuntatautien torjuntatyön nykyisiä tarpeita. Edelleenkin lain tavoitteena säilyy tartuntatautien ja
niiden leviämisen ehkäisy. Lakiuudistuksella
pyritään huomioimaan kansainvälisen yhteistyön tarve, selkeyttämään eri toimijoiden työnjakoa ja toimintaa niin normaalitilanteessa
kuin poikkeuksellisten epidemioiden aikana.
Uusilla säädöksillä pyritään parantamaan infektioiden torjuntaan tarvittavaa tiedonkulkua
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sekä tarkentamaan yksilön oikeuksia rajoittavien toimien kuten eristämisen yhteydessä.
Pääpiirteet lakiehdotuksessa vastaavat nykyistä lakia, mutta monessa kohdin tulee tarkennuksia.
Lakiluonnoksessa vastuu tartuntatautien
ehkäisemisestä säilyy kunnilla. Tartuntatautien torjuntatyö toteutetaan edelleenkin osana
terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien toimintaa. Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin roolia vahvistetaan toiminnan sujuvoittamiseksi. Myös sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston tulee nimetä tartuntataudeista
vastaava lääkäri.
Lakiehdotuksen mukaan sairaanhoitopiirin
rooli on jatkossakin tukea kuntia tartuntatautien torjuntatyössä, kehittää diagnostiikkaa ja
hoitoa alueellaan sekä selvittää epidemioita
yhdessä kuntien kanssa. Aluehallintovirasto
koordinoi tartuntatautien torjuntaa alueellaan.
Tartuntatautien torjunnan kansallisena asian-

Tartuntatautien torjunnan haasteita ovat
hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Sairaalainfektioiden sijasta käytetään jatkossa paremmin kuvaavaa termiä hoitoon liittyvät infektiot. Näiden torjuntatyö määrättäisiin
myös yksityisten terveydenhuollon laitosten sekä sosiaalitoimen ympärivuorokautista
hoitoa antavien yksiköiden tehtäväksi. Sairaanhoitopiireille tulisi velvollisuus pitää
rekisteriä erittäin vastustuskykyistä bakteeria
kantavista henkilöistä. Tarkoituksena on näiden
mikrobien esiintymisen seuranta, leviämisen
ehkäiseminen ja kantajien hoidon turvaaminen. Lakiehdotuksessa painotetaan, että kantajuudesta huolimatta henkilön tulee saada hänelle kuuluva hoito ja palvelut ilman syrjintää.
Joillekin potilasryhmille rokotuksilla ehkäistävissä olevat tartuntataudit muodostavat
tavallista suuremman vaaran, ja terveellä henkilöllä helposti ohimenevä tauti voi aiheuttaa näille potilaille jopa kuoleman. Esimerkkinä tällaisesta ovat immuunijärjestelmää lamaavaa hoitoa saavat syöpäpotilaat. Yksi keino
suojata näitä potilaita vaaralliselta tartunnalta
on heitä hoitavan henkilökunnan rokottaminen. Lakiehdotuksen mukaan työnantaja sai-

si käyttää näiden potilaiden hoitamiseen pääsääntöisesti vain asianmukaisesti rokotettuja
työntekijöitä. Työnantaja kustantaisi työntekijöille rokotukset, jotka eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, esimerkiksi aikuisten vesirokkorokotuksen. Rokotuksen voisi
käydä hakemassa työajalla. Rokotusta ei tarvita, jos työntekijällä on jo sairastetun taudin
antama suoja. Työnantajan velvollisuudeksi
säädettäisiin sijoittaa rokotuksesta kieltäytyvä työntekijä muuhun hänen ammattitaitonsa mukaiseen samantasoiseen tehtävään. Ongelmien välttämiseksi olisi jo uranvalinta- ja
koulutusvaiheessa kiinnitettävä alalle tulevien
huomiota siihen, että heidän on oltava monin
tavoin valmiita hoitamiensa henkilöiden terveyden suojelemiseen.
Lakiesitys oli tarkoitus saada eduskunnan
käsittelyyn tämän syksyn aikana. Lausuntakierroksella ilmeni kuitenkin niin monia tarkennettavia asioita, että lain valmistelu jatkuu ensi kevääseen. Myös sote-uudistuksen
mukaisten muutosten tulisi selkeytyä, jotta ne
voidaan huomioida esityksessä tartuntatautilaiksi.
Uutta lakia odotellessa voimme jatkaa päivittäistä tartuntatautien torjuntatyötä huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta ja syksylle ajankohtaisesti ottamalla influenssarokotteen.
Maija Räsänen
Klinikkaryhmän johtaja,
Medisiininen klinikkaryhmä
Lähde: Luonnos hallituksen esitykseksi
tartuntatautilaiksi 27. 6. 2014
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Älä unohda

hiviä

toriotietoja käydään läpi, käy ilmi, ettei hiv-testiä
ole koko tänä aikana määrätty. Nainen on laihtunut viimeisen vuoden aikana 10 kg. Veriarvoja ja
trombosyyttejä tutkittaessa otetaan hiv-testi, joka on
positiivinen, CD4-solut 50.

Hiviä ei saa unohtaa:
aivan liian monta
tapausta havaitaan
sairaanhoitopiirissämme
liian myöhään. Potilaat
ovat usein kokeneet jotain,
mistä me ammatti-ihmiset
voimme ottaa oppia. Alla
joitakin esimerkkejä.

Tapaus 1. Noin 50-vuotias mies, joka on kahden
vuoden aikana hakeutunut lääkäriin useita kertoja erittäin hankalan ihotaudin vuoksi: kovaa
kutinaa ja ihottuman tapaisia muutoksia kasvoissa,
hiuspohjassa, käsivarsissa. Hän on myös tahtomattaan laihtunut 15 kg viimeisen vuoden aikana. Ulkomaanmatkan aikana hän käy ihotautilääkärillä
kuullakseen toisen lääkärin mielipiteen ihovaivoista.
Tämä lääkäri määrää hänet välittömästi hiv-testiin,
joka osoittautuu positiiviseksi. Ensimmäisellä lääkärikäynnillä hiv-poliklinikalla todetaan voimakas sieniinfektio suuontelossa. Immuunipuolustus on vakavasti vahingoittunut, ja niin sanotut CD4-solut, jotka
erityisesti vahingoittuvat hiv-infektiossa, ovat
ainoastaan tasolla 50. Kaikki tasot, jotka ovat alle
350, johtavat hiv-hoidon välittömään käynnistämi-
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seen. Jos taso on alle 200, on potilaalla suuri riski
sairastua aidsiin liittyviin komplikaatioihin.
Tapaus 2. Noin 40-vuotias mies on neljän kuukauden ajan kärsinyt kuumeesta, anemiasta (Hb 100) ja
yskästä. Ysköksessä havaitaan niin sanottuja atyyppisiä mykobakteereja (Mycobacterium avium) mutta
kestää vielä kuukauden ennen kuin hiv-testi tehdään. Hiv-diagnoosi osoittaa, että immuunipuolustus on vahingoittunut vakavasti, CD4-solut ovat
noin 30.
Tapaus 3. Noin 50-vuotias nainen on käynyt kolmen vuoden ajan tarkastuksissa trombosyyttien
alhaisen määrän vuoksi (ITP, idiopaattinen trombosytopeeninen purppura). Kun vanhoja labora-

Tapaus 4. Noin 30-vuotias mies on vuoden ajan
hakenut useilta lääkäreiltä apua tahattomaan laihtumiseen (8 – 9 kg). Hänellä ei ole muita vakavia
oireita, esimerkiksi suolistossa tai hengitysteissä.
Tarkastuksessa havaitaan vaikutus kaikkiin veriarvoihin: anemia, leukopenia ja trombosytopenia.
Hematologista tutkimusta tehtäessä otetaan myös
hiv-testi, joka on positiivinen, CD4-solut 200.
Yhteistä näille kaikille tapauksille on, että
kun hiv-infektio on saatu diagnosoitua, voidaan samalla todeta, että hi-virus on ehtinyt
aiheuttaa suurta vahinkoa immuunipuolustukselle.
Tänä vuonna, joka ei ole vielä päättynyt, keskussairaalassa on otettu vastaan seitsemän
uutta hiv-infektion saanutta henkilöä. Viime
vuosiin verrattuna uusien tapausten määrässä on selkeää nousua. Huolta ei kuitenkaan
aiheuta uusien hi-infektioiden määrä vaan se
tosiasia, että monet sairastuneista on diagnosoitu niin myöhään, että immuunipuolustus on ehtinyt vahingoittua vakavasti ja riski
sairastua jälkitautiin kuten tuberkuloosiin tai
keuhkojen sieni-infektioon suurenee. Nämä
taudit assosioidaan aidsiin (Acquired Immune
Deficiency Syndrome), joka muutoin voitaisiin sivuuttaa hiv-viruksen uudenaikaisen hoidon myötä.
Hiviin sairastuneen potilaan ennuste oli
hiv-epidemian ensimmäisten 15 vuoden aikana

erittäin synkkä, sillä ensimmäinen toimiva viruslääke lanseerattiin 1987 (AZT eli Zidovudine) ja se pystyi ainoastaan jarruttamaan sairauden kehittymistä. Vuosien 1996 – 1997
aikana otettiin käyttöön hiv-infektion hoitomuoto, jota käytämme vielä nykyäänkin.
Niin sanotussa yhdistelmähoidossa käytetään
3 – 4 viruslääkettä, joiden avulla useita viruksia hillitseviä mekanismeja voidaan käyttää
samanaikaisesti ja riski hiv-viruksen resistenssin kehittymiselle minimoidaan. Kansan suussa
nykyaikaista hi-hoitoa kutsutaan edelleen ”sairauden jarruttamiseksi”, vaikka oikeampi nimitys olisi ”sairauden pysäyttäminen”, sillä
hoito estää kokonaan sairauden etenemisen ja
auttaa immuunipuolustusta jopa korjaamaan
suuren osan vahingoista, jotka ovat syntyneet
sinä aikana, kun potilas ei ole saanut hoitoa
tartuntaansa.
Tällä hetkellä keskussairaalan hiv-vastaanotolla käy hoidossa nelisenkymmentä potilasta.
Melkein kaikilla potilailla on täysin normaali
elämäntilanne ja hyvä terveys, kunhan he
hiv-diagnoosin saatuaan ovat selvinneet
ensimmäisistä psyykkisistä ja fyysisistä haasteista omin avuin ja keskussairaalan infektiopoliklinikan henkilökunnan avulla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
kansallisen tilaston mukaan vuoteen 2013 mennessä on raportoitu 3 219 hiv-infektiota, sairastuneista 584 on kuollut. THL:n vuosiraportti
tartuntataudeista antaa hyvän tietopohjan,
kun halutaan ymmärtää, miten hiv edelleen
leviää maassamme ja sen ulkopuolella. Vuonna
2013 maassamme raportoitiin 157 uutta
hiv-tartuntaa, joista 2/3 oli miehillä. Vajaa puolet uusista tartunnoista oli ulkomailla synty-
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neillä henkilöillä. Seksiteitse saatu tartunta on
ylivoimaisesti yleisin. Heteroseksin välityksellä
tartunnan sai 54 % kaikista uusista tapauksista vuonna 2013. Tartunnoista 55 % oli suomalaisilla ja loput ulkomaalaisilla. Suomalaisista
suurin osa ilmoitti tartunnan tapahtuneen
luultavasti ulkomaanmatkalla. Miesten välinen seksi on aiheuttanut tartunnan 27 %:ssa
kaikista tapauksista. Näistä tapauksista suurin
osa (93 %) todettiin suomalaisilla. Hiviä sairastavan äidin ei tiedetä tartuttaneen vastasyntynyttä lastaan Suomessa. Tämä on todennäköisesti sen ansiota, että kaikki tiedossa olevat
hiv-infektoituneet raskaana olevat naiset saavat hiv-hoitoa, joka vähentää tehokkaasti tartuntavaaraa. THL:n vuosiraportista käy ilmi,
että monet hiv-tapaukset havaitaan Suomessa myöhään: 52 %:lla CD4-solujen taso on alle
350, mikä on nykyinen raja hiv-lääkityksen
välittömälle aloittamiselle.
Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut,
että uusien hiv-tapausten ja aidsin aiheuttamien kuolintapausten määrät ovat maailmanlaajuisesti huomattavasti vähentyneet. Mitä
useampi sairastunut pääsee hiv-hoidon piiriin,
sitä vähemmän ihmisiä kuolee vaikeasti parannettaviin aidsiin liittyviin jälkisairauksiin.
Useat tekijät vaikuttavat tartuntojen vähenemiseen: koulutus, hiv-testien saatavuus, seksuaalineuvonta, kondomien saatavuus (seksin kautta leviävät tartunnat) ja ruiskujenvaihtoprojektit (tartunnat suonensisäisten huumeiden
käyttäjillä). Viimeisten viiden vuoden aikana
julkaistut tutkimusraportit kertovat myös,
että hyvällä hiv-hoidolla on erittäin tärkeä rooli
ihmisten välisten hiv-tartuntojen vähentämisessä.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että hiv on
nykyisin infektiotauti, joka ei hoidettuna enää
uhkaa yksilön terveyttä. Lopullista parannuskeinoa odotellessa hiv-infektio vaatii kuitenkin vielä elinikäisen lääkityksen, joka itsessään
minimoi tartuntariskin seksin ja raskauden
yhteydessä. On kuitenkin huolestuttavaa,
että aivan liian moni potilas saa diagnoosin niin
myöhään. Joitakin riskiryhmiä varten on jo nyt
hyvin toimivat käytännöt, kuten piiriimme
muuttavien ulkomaalaisten nopea ja kattava
terveystarkastus. Monille muille hiv-tartunnan
vaaravyöhykkeellä oleville ei ole automaattista
suojaverkkoa, jonka avulla hiv-infektio
havaittaisiin. On epätavallista, että spontaani
seksuaalianamneesi johtaisi kysymykseen
hiv-testauksesta muualla kuin sukupuolitautien vastaanotolla. Siksi on tärkeää, että mahdollisuutta testaukseen tarjottaisiin, kun potilaalla on yllä kuvatun kaltaisia sairaustiloja tai
viereisessä taulukossa lueteltuja indikaattorisairauksia, joiden pitäisi johtaa hiv-testaukseen!

Esimerkkejä indikaattorisairauksista, joiden pitäisi johtaa hiv-testaukseen
• Sukupuolitaudit
• Tuberkuloosi ja atyyppiset mykobakteerit
• Lymfooma
• Cervix- ja anaalisyöpä (HPV-virus)
• Herpes Zoster < 65-vuotiaat
• Hepatiitti B
• Hepatiitti C
• Seborrooinen dermatiitti
• Oraalinen candida
• Mononukleoosin tapainen sairaus ilman EBV-diagnoosia = voi olla primaarinen hiv-infektio
• Anemia, trombosytopenia, leukopenia (kesto > 1 kk)

Uusien hiv-infektioiden määrä Vaasan sairaanhoitopiirissä
vuodesta 1995 vuoden 2014 lokakuuhun.
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Andreas Jacks
Infektiotautien erikoislääkäri
Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
www.thl.fi
Maailman terveysjärjestö WHO
http://www.who.int/hiv/data/en/
Folkhälsomyndigheten i Sverige http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/
mars/informationsbroschyr-om-hiv-och-smittsamhet/
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Tuberkuloositilanne

Tartuttavan tuberkuloosipotilaan kanssa samassa taloudessa asuvista noin kolmasosa saa tartunnan. Tartunnan saaneista noin 10 % saa elinaikanaan aktiivin sairauden. Tartunnan saaneilla, joilla
ei ole oireista tautia, on latentti tuberkuloosi-infektio (LTBI). Sotien runtelemassa Suomessa tuberkuloosiepidemiaan kuoli 30- ja 40-luvulla 10 000 nuorta työikäistä ihmistä vuosittain. Arviolta puolet ennen vuotta 1950 syntyneistä suomalaisista on saanut tuberkuloositartunnan nuoruudessaan.
Väestön ikääntyessä puolustusvaste heikkenee ja latentti tuberkuloosi voi aktivoitua jopa 80 vuotta
tartunnan saamisesta. Suuri osa aktiivista tapauksista onkin viime vuosina todettu iäkkäillä suomalaisilla vanhuksilla. Osassa iäkkäiden tuberkuloosin aktivoitumistapauksissa tuberkuloosille
altistuneita on ollut paljon, lapsia, lastenlapsia, kotiavustajia ja terveydenhuollon henkilökuntaa.
Keuhkokuva onkin tärkeä tutkimus iäkkään kunnon heikentyessä tai ennen laitoshoitoon siirtymistä.
Korkean tuberkuloosin ilmaantuvuuden maista tulevilla todetaan nuoremmissa ikäryhmissä
tuberkuloosia epidemian ollessa aktiivinen heidän kotimaassaan. Noin puolet tuberkuloosin vuoksi hoidettavista on viime vuosina ollut maahanmuuttajia. Kantaväestön alkoholin ja muiden päihteiden käyttäjillä on viime vuosina ollut useita pieniä tuberkuloosiepidemioita. Epidemiatilanne
vaatii jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa toimia. Tällä hetkellä epidemiatilanne on hallinnassa
Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Uusien varmennettujen tuberkuloositapausten määrä ja ilmaantuvuus /
100 000:ta asukasta kohden Vaasan sairaanhoitopiirissä 2005 – 2014.
Lähde: THL tartuntatautirekisteri.
Määrä

Ajankohtaista
tuberkuloosista
Hengityselimissä oleva tuberkuloosi tarttuu pisaroiden kautta
ihmisestä toiseen. Bakteeri ei tartu erityisen helposti vaan vaatii
lähikontaktia ja suurta bakteerimäärää.
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Tuberkuloosin oireita ovat yskä, veriyskä,
laihtuminen, yöhikoilu, kuumeilu ja voinnin
heikentyminen. Monessa muussakin sairaudessa oireet voivat olla samankaltaiset. Tuberkuloosia epäiltäessä katsotaan keuhkokuva ja
kerätään yskösnäyte kolmena peräkkäisenä aamuna tuberkuloosiviljelyyn. Oireiden ollessa
muualla kuin keuhkoissa voidaan näyte ottaa
kuivaan purkkiin mistä tahansa elimestä tai
kudosnesteestä viljelyä varten. Taudin diagnostiikassa viljely on tärkeä, sillä viljelyn avulla
saadaan tieto bakteerinkannan lääkeherkkyyksistä ja tieto itse bakteerikannasta. Bakteerikantoja seuraamalla THL arvioi epidemiaketjuja koko maassa ja auttaa epidemiatilanteissa
kontaktiselvitysten suunnittelussa. THL seuraa
myös tuberkuloosihoidon tuloksia.
Vaasan sairaanhoitopiirissä kaikki potilaat
saavat suositusten mukaisesti valvotun hoidon
(Direct observed therapy eli DOT). DOT-hoidossa valvotaan koko hoidon ajan päivittäin, että
potilas nielee tabletit. Tällä toimella estetään
bakteerikannan muuttuminen lääkkeille vastuskykyiseksi. Samalla on mahdollisuus seurata potilaan vointia ja mahdollisia lääkkeistä aiheutuvia sivuvaikutuksia. Tuberkuloosin lääkehoito kestää 6 – 24 kk riippuen taudin
laajuudesta ja bakteerikannan lääkeherkkyydestä. Alueella on hoidettu yksittäisiä lääkkeille resistenttejä tuberkulooseja (Multidrugresistant tuberculosis MDR), joiden hoito
on toteutettu yhteistyössä Valtakunnallisen
tuberkuloosiryhmän kanssa.
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Vaasan sairaanhoitopiirissä alipaineistetut
ilmaeristyshuoneet, joissa hoidamme tartuttavia tuberkuloosipotilaita, sijaitsevat keskussairaalan päivystysosastolla Y-rakennuksessa.
Pyrimme siihen, että tuberkuloosiepäilyn
herätessä soitettaisiin suoraan keuhkolääkärille.
Jos keuhkokuvan perusteella epäillään vahvasti
tuberkuloosia, keuhkolääkäri ottaa potilaan
suoraan eristykseen eristyshuoneeseen. Yskösnäytteiden perusteella meillä on muutamassa
päivässä tieto siitä, tarvitaanko eristystoimia ja
epidemian ehkäisemiseksi kontaktiselvitystä.
Ei-tartuttavan viljelypositiivisen tuberkuloosin varmistuessa kontaktiselvitystä suositellaan ainoastaan alle 5-vuotiaille lähikontaktissa
olleille lapsille. Tartuttavassa tuberkuloosissa
kontaktiselvitys tehdään viimeisen kolmen
kuukauden aikana potilaan kanssa toistuvasti
kontaktissa olleille. Lähikontaktiksi katsotaan
yli kahdeksan tunnin altistus. Lasten osalta
kontaktiselvitys ja mahdollisen LTBI:n hoito tapahtuvat erikoissairaanhoidon lasten poliklinikalla. Aikuisten osalta tutkimus tapahtuu yleensä terveysasemalla, jossa informoidaan altistunutta sekä tutkitaan ja katsotaan
keuhkokuva sekä alkutilanteessa että vuoden
kuluttua altistumisesta. Mikäli lapsella tai immunosuprimoidulla aikuisella todetaan tuberkuloosi, tehdään kontaktiselvitys tartunnan
lähteen löytämiseksi.

Yski oikein – Et tartuta muita
• Älä yski päin muita ihmisiä.
• Yski ja aivasta tiiviisti nenäliinaan.
Jos nenäliinaa ei ole, yski silloin
puseron hihan yläosaan.
• Laita nenäliina roskakoriin.
• Pese tai desinfioi kädet käsihuuhteella.

Heidi Andersén
Keuhkosairauksien ylilääkäri
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Ajankohtaista

Ajankohtaista
Kausi-influenssa

Influenssaepidemia saapuu Suomeen tänäkin
talvena viimeistään vuoden vaihteessa. Epidemian kesto on yleensä 2 – 3 kuukautta. Väestöstä sairastuu arviolta 5 – 15 prosenttia.
Terveet aikuiset selviävät kausi-influenssasta yleensä 1 – 2 viikon vuodelevolla. Varsinkin
vanhuksilla, pienillä lapsilla ja tiettyjä perustauteja sairastavilla influenssa saattaa aiheuttaa sairaalahoitoa vaativia jälkitauteja ja johtaa jopa kuolemaan.
Tärkein keino ehkäistä influenssaa ovat rokotukset, mutta ikääntyneillä ja sairailla rokotuksen teho jää vajaaksi. Sen vuoksi terveydenhuollon henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilasturvallisuutta.
Henkilökunnan rokotukset suojaavat sekä rokotettua itseään että vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia, epidemioita ja
potilaskuolleisuutta. Influenssakauden aikana tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi on
muistettava myös hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä jäätävä sairaana kotiin.

Syyhy

Henkilökunnan rokotukset
suojaavat sekä rokotettua
itseään että vähentävät
potilaiden sairastumisia
huomattavasti.

Syyhy eli scapies on kutiseva ihottuma, jonka aiheuttaa pieni 0,4 millimetrin pituinen
syyhypunkki. Syyhyä esiintyy maailmanlaajuisesti ja meillä Suomessa eniten talviaikaan. Syyhyä tavataan pitkäaikaispotilaiden
osastoilla, vanhainkodeissa, päiväkodeissa
ja kouluissa. Tänä syksynä on ollut muutamia
epidemioita myös akuuttisairaaloiden osastoilla.
Syyhypunkkinaaras kaivautuu ihon sisään,
munii sinne lukuisia munia tehden samalla
muutaman millimetrin pituisia käytäviä esimerkiksi sormien väleihin, ranteisiin, kyynärvarren sisäpinnalle ja genitaalialueelle. Punkin
kehittyminen munasta täysikasvuiseksi kestää kahdesta kolmeen viikkoon. Syyhy tarttuu
läheisessä ihokontaktissa tai vaatteiden välityksellä. Syyhyn oireet ilmaantuvat noin kuukauden kuluttua tartunnasta ja johtuvat punkeille ja niiden eritteille herkistymisestä. Pääoireena on varsinkin öisin kutiseva ihottuma,
joka saattaa olla myös rakkulainen.
Syyhy hoidetaan apteekista reseptittä saatavalla voiteella ja tarvittaessa lääkehoidolla.
Koko perhe hoidetaan samalla kertaa, jolloin
myös vaatteet ja vuodevaatteet pestään. Laitosepidemioissa on tärkeää katkaista tartuntatie
käyttäen kosketuseristystä.
On tärkeää osata epäillä syyhyä, koska sen oireet saattavat olla niukkoja ja epätyypillisiä.
Syyhy voi tunnistamattomana levitä ja aiheuttaa erittäin hankalia epidemioita.

Ebola

Ebola-viruksen aiheuttama verenvuotokuume on levinnyt Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa
vakavaksi epidemiaksi, ja WHO on julistanut sen kansainväliseksi terveysuhaksi 8. 8. 2014. Ebolavirus aiheuttaa verenvuotokuumeen, jonka oireita ovat muun muassa korkea kuume, päänsärky,
oksentelu, ripuli ja/tai verenvuodot.
Ebola tarttuu vain läheisessä kosketuksessa sairastuneeseen henkilöön hänen verensä ja eritteidensä kautta. Oireeton henkilö ei tartuta muita.
Sairastuneiden varhainen tunnistaminen, tavanomaiset tartunnantorjuntatoimet, virukselle altistuneiden jäljitys sekä toimintaohjeet altistuneille mahdollisten oireiden kehittymisen varalta estävät tehokkaasti uusia tartuntoja.
Suomi on varautunut hyvin Ebola-epäilyjen selvittämiseen ja mahdollisten yksittäisten sairastuneiden hoitamiseen. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella heräävissä Ebola-epäilyissä konsultoidaan
aina infektiolääkäriä. Ebola-tapauksen kriteerit täyttävä potilas ohjataan tai tarvittaessa noudetaan infektioambulanssilla Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen eristyshuoneeseen. Keskussairaalamme on valmistautunut Ebola-epäilypotilaiden vastaanottamiseen ja potilaan kuljettamiseen. Varmistetun Ebola-potilaan hoito toteutetaan aina yliopistosairaalassa.
Asiantuntijoiden mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Ebola-virus voisi levitä Suomessa tai aiheuttaa täällä laajan epidemian. Tärkeintä on tunnistaa oireinen henkilö nopeasti ja suojautua tartunnoilta asianmukaisesti.
Anita Lahti
Hygieniahoitaja
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MDR

– mitä uutta?
Valtakunnalliset ohjeet
moniresistenttien mikrobien (MDR)
torjumiseksi on päivitetty.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudistetun ohjeen tarkoitus on yhtenäistää moniresistenttien mikrobien torjuntatoimia kaikkialla maassamme. On useita syitä, miksi tällaista
ohjetta tarvitaan. Ensinnäkin potilaat liikkuvat vapaammin eri sairaanhoitopiirien välillä, ja näin ollen yhtenäinen ohjeistus helpottaa ja lisää potilasturvallisuutta. Toiseksi ihmiset matkustavat ahkerasti ja sitä kautta saavat
tartuntoja tai kantajuutta maailmalla esiintyvistä uusista moniresistenteistä mikrobeista.
Kolmanneksi terveydenhuollon resurssit ovat
rajalliset, ja siksi on tärkeää löytää tasapaino
hyödyn ja kustannusten kesken.
Mitä sitten tarkoitetaan moniresistentillä mikrobilla (MDR-mikrobi)? Sillä tarkoitetaan sellaista mikrobia, joka on hankkinut resistenssiominaisuuden tavallisesti käytetyille mikrobilääkkeille. Siksi niiden aiheuttamien

infektioiden hoito on vaikeampaa. Näillä mikrobeilla voi olla myös muita ominaisuuksia,
jotka lisäävät niiden kykyä levitä terveydenhuollon laitoksissa.

Muutoksen haasteet
Tämän ohjeen haasteena on se, että moniresistentit mikrobit ovat erilaisia. Niiden taudinaiheuttamiskyky ja kyky levitä ympäristössä vaihtelevat suuresti. Osa
MDR-mikrobeista aiheuttaa ongelmia vain terveydenhoitolaitoksissa. Osa taas aiheuttaa epidemioita ainoastaan vaikeasti sairaita potilaita
hoitavilla osastoilla. Myös terveydenhuollon
toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia erikoissairaanhoidon akuuttiosastoista pitkäaikaista
hoitoa ja huolenpitoa antaviin laitoksiin.

Torjuntatoimien perusta
Joka tapauksessa torjuntatoimien perustana
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MDR

MDR

• Käsihygienia
• Suojakäsineet, jos on vaara
eritekontaminaatiosta, kosketeltaessa
limakalvoja tai haavaista ihoa
• Suojaesiliina, lähihoidossa jos on
eritekontaminaation vaara
• Suunenäsuojus, visiiri tai silmäsuojus
kun on roiskevaara
• 1 hengen huone, jos eritteet
kontaminoivat ympäristöä

on kaikkialla tavanomaiset varotoimet. Potilaat siirtyvät laitoksesta toiseen ja myös sairaalan sisällä osastolta toiselle. Kaikkia potilaita ei voida seuloa, ja näin ollen emme voi
myöskään tunnistaa kaikkia moniresistenttien mikrobien kantajia.
Yksittäisen MDR-löydöksen tullessa ilmi
tehdään välittömästi tilannearvio mahdollisen epidemian poissulkemiseksi. On tärkeää, että tunnistamme epidemiat mahdollisimman nopeasti ja katkaisemme
tartuntojen leviämisen. Tunnetut kantajat
ja altistuneet hoidetaan ohjeiden mukaisesti
noudattamalla joko kosketusvarotoimia tai tekemällä riskipohjainen arvio kosketusvarotoimien tarpeesta.
Akuuttisairaaloissa toimitaan pääsääntöisesti kosketusvarotoimien mukaisesti
silloin, kun potilas on osastohoidossa. Tiet-
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• Käsihygienia
• Suojakäsineet, suojatakki tai
pitkähihainen esiliina aina
potilasta tai hänen hoitoympäristöään kosketeltaessa
• 1 hengen huone aina

tyjen mikrobien kohdalla tehdään riskipohjainen arvio kosketusvarotoimien tarpeesta.
Riskipohjainen kosketusvarotoimien tarpeen arviointi ottaa huomioon sekä potilaan
tarttuvuuden eli potilaskohtaiset riskitekijät että hoitoyksikön riskitekijät. Kun riskitekijät on tunnistettu, torjuntakeinot ovat
myös helpommin kohdennettavissa ja tartuntojen torjunta on tehokasta.
Hoitolaitokset ja sairaalat tai niiden pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa antavat yksiköt
ovat erilaisia. Torjuntatoimien suunnittelussa
pitää ottaa huomioon yksikön luonne ja asukkaiden hoitoisuus. Moniresistentin mikrobin
kantaja sijoitetaan omalla wc- ja suihkutilalla
varustettuun huoneeseen. Hoitotoimet suoritetaan asukkaan omassa huoneessa kosketusvarotoimien mukaisesti. Yhteisissä tiloissa
saa liikkua mutta tavanomaisia varotoimia on
noudatettava.

Mikä muuttuu
• Valtakunnallinen ohje opastaa riskipohjaisen kosketusvarotoimien tarpeen arviointiin.
Hoitoympäristöt akuuttisairaalassa ja pitkäaikaista hoitoa antavissa laitoksissa ovat erilaiset, ja siksi kosketusvarotoimien käyttö on
porrastettua riskipohjaisen arvion perusteella.
• Sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikkö vastaa moniresistentin mikrobin (MDR) altistus- ja kantajuustietojen siirrosta kantajarekisteriin. Tapauskohtaisesti voidaan kantajuus katsoa päättyneeksi, jos tietyt kriteerit
täyttyvät, ja sen jälkeen poistaa kantajuusmerkintä. Samoin poistetaan yksittäisen potilaan altistustieto, jos avohoidossa tai uudelleen sairaalaan sisäänoton yhteydessä otetut
kahdet taulukon mukaiset seulontanäytteet
ovat negatiiviset. Tilannetta arvioidaan viimeistään vuoden kuluttua ja katsotaan, onko
riskitietomerkinnällä enää perusteita.

• Tartunnantorjunta ei saa koskaan mennä
potilaan hoidontarpeen edelle, vaan potilasta
tulee aina hoitaa hänen sairautensa kannalta
parhaassa hoitopaikassa huolimatta siitä, mikä MDR-kantajuus kulloinkin on kyseessä.
• Paikalliset MDR-ohjeistukset päivitetään valtakunnallisen ohjeen mukaisesti yhteistyössä
erva-piirin sairaaloiden kanssa. Päivitetyt ohjeet ovat käytössä vuoden 2015 alusta alkaen.
Ohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan sairaalahygienian extranet-sivuilta. Koulutusta uusista ohjeista annetaan alueen terveyspalvelujen tuottajille.
Nina Elomaa
Hygieniahoitaja
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Moniresistenttien mikrobien esiintyvyys VSHP:n alueella
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