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= mikrobi, joka on hankkinut resistenttiominaisuuden 
sen aiheuttamien infektioiden hoidossa tavallisesti 
käytettäville mikrobilääkkeille (key antimicrobialis)

Esim.
• MRSA

• VRE 

• ESBL-Klebsiella

• CPE

Moniresistentti mikrobi



• Potilasturvallisuus

• Potilailla, asukkailla ja asiakkailla on oikeus olla 
saamatta moniresistentin mikrobin tartuntaa

• Infektioiden hoito vaikeutuu -
mikrobilääkevaihtoehtojen puuttuminen –
hoitotulosten huonontuminen

Miksi?



• Laki velvoittaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
toimintayksiköitä suunnitelmallisesti torjumaan hoitoon liittyviä 
infektioita

• Toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja 
lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja 
huolehdittava tartunnan torjunnasta. 

• Toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja 
henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja 
sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta 
käytöstä

Tartuntatautilaki (1227/2016)
17 § Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta



• hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan sosiaali-
ja terveydenhuollossa toteutetun  tutkimuksen tai 
annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa 
saanutta tartuntatautia

• lääkkeille erittäin vastustuskykyisillä mikrobeilla 
tarkoitetaan sellaisia mikrobeja ja mikrobikantoja, 
joiden aiheuttamien infektioiden hoitoon on 
rajallisesti tai ei lainkaan käyttökelpoisia, tehokkaita 
mikrobilääkkeitä

Tartuntatautilaki (1227/2016)
3§ Määritelmät



• hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy

• mikrobilääkkeiden asianmukainen käyttö

• tartunnantorjunta 
• tavanomaiset varotoimet

• tunnistaminen 

• kosketusvaroimet

• altistuneiden määrittäminen

• seulonnat

Moniresistenttien mikrobien torjunta 





Tays.fi



• Moniresistentin mikrobin, kuten MRSA-, VRE-, CPE- kantajan 
hoidossa

• Tuhrivan tai inkontinentin asukkaan hoidossa

• Akuuttia oksennus-ripulitautia (kuten noro ja rota) sairastavan 
asukkaan hoidossa

• Clostridium difficile -ripulia sairastavan asukkaan hoidossa

• Infektioyksikön määrittämän muun moniresistentin mikrobin 
kantajan hoidossa

Kosketusvarotoimet 
asumispalveluyksikössä ja 
kotihoidossa



• Asukkaalla on yhden hengen huone tai kohortti 
(samassa huoneessa samaa moniresistenttiä 
mikrobia kantavat)

• WC:tä käyttäville varataan oma (nimetty) WC-tila.

Asukashuone



• Asukkaalle kerrotaan moniresistentin mikrobin 
kantajuudesta

• Asukasta ohjataan käyttämään käsihuuhdetta, 
tarvittaessa hoitaja avustaa

Asukkaan ohjaus



• Kuten tavanomaisissa varotoimissa

• Käsidesinfektioaineita on saatavilla asukkaan 
huoneessa sekä yleisissä tiloissa

• Käsihuuhde mukana hoitolaukussa 

Käsihygienia



• Lyhyet, lakattomat kynnet

• Ei käsikoruja tai kelloa

• Lyhyet hihat

• Ehjä iho

Edellytyksen käsihygienian 
toteutukselle



Desinfioi kädet
• ennen ja jälkeen asukaskontaktin
• asukashuoneeseen mennessä ja sieltä lähtiessä 
• ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen 

jälkeen
• ennen puhtaisiin hoito- ja tutkimusvälineisiin 

koskemista
• ennen hoitotoimenpidettä ja sen jälkeen sekä 

työvaiheiden välissä
• ennen huoltotilaan tai varastoon menoa ja tarvittaessa 

lähtiessä
• yksikköön tullessa ja sieltä lähtiessä



Pese kädet huolellisesti:

• töihin tullessa ja töistä 

lähtiessä

• WC-käynnin jälkeen

• aina kun kädet ovat näkyvästi 

likaiset tai tuntuvat likaisilta

Käsien pesu

Oksennus- tai ripuliasukkaan 

hoidon jälkeen
→käsien pesu vedellä ja pesunesteellä 

→käsien desinfiointi



• Suojakäsineet aina kun kosketaan asukkaaseen

• Suojatakki tai hihallinen suojaesiliina lähihoidossa ja kun 
ollaan kosketuksissa asukkaan lähiympäristöön, 
vuodevaatteisiin tai vaatteisiin

• Kirurginen suu-nenäsuojus roiskevaaratilanteissa

• Suojaimet säilytetään asukkaan huoneessa ja ne myös 
riisutaan käytön jälkeen huoneen roskakoriin

Suojaimet



• Henkilökohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet 
asukashuoneessa, jotka huolletaan säännöllisesti

• Monikäyttöiset välineet desinfioidaan tai steriloidaan 
käyttötarkoituksen mukaisesti käytön jälkeen ennen 
kuin niitä käytetään seuraavalle asukkaalle tai 
asiakkaalle

• Henkilökohtaisessa käytössä olevat apuvälineet, 
jotka puhdistetaan säännöllisesti

Tutkimus- ja hoitovälineet
Apuvälineet



• Suoritetaan kuten tavanomaisessa asukashuoneessa. Huone 
pyritään siivoamaan viimeisenä

• Käytetään samoja suojaimia kuin asukkaan lähihoidossa

• Huonekohtaiset siivousvälineet, jotka huolletaan käytön jälkeen 
joko huuhteludesinfektiolaitteessa tai pyyhkimällä 
desinfektioaineella 

• Lisäksi kosketuspinnat pyyhitään ja wc-tila pestään päivittäin 
tarkistussiivouksen yhteydessä

Asukashuoneen siivous



• Yhteisiin tiloihin tultaessa asukkaan kädet desinfioidaan. 
Asukkaalla on puhtaat vaatteet, haavat peitettynä, 
asianmukaiset inkontinenssisuojat tai vaipat

• Saatavilla tulee olla käsidesinfektioainetta, suojakäsineitä ja 
suojaesiliinoja asukkaan avustamista varten

• Tilojen siivous tavanomaiseen tapaan

Yhteiset tilat
(esimerkiksi ruokailu- ja oleskelutilat)



• Moniresistenttien mikrobien leviämistä täytyy 
ehkäistä kaikissa hoitoyksiköissä

• Tavanomaiset varotoimet tartunnan torjunnan 
perusta

• Tavanomaisten varotoimien lisäksi 
kosketusvarotoimet kohdennetusti

Yhteenveto



Kiitos!


