
MDR-potilaiden ja heidän omaistensa sekä 
vierailijoiden ohjaus sairaalan ulkopuolella - 

kysymyksiä a:sta ö:n 

Anu Hintikka 

HUS Jorvin sairaala 

14.3.2017 Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 

Tampere-talo 



Tartunnan torjunnan kulmakivi 

Sairaaloissa sekä 
muissa hoitoa 
antavissa 
yksiköissä 

• Paljon potilaita 

• Haavoja, dreenejä, 
katetreja 

• Oireisten 
infektioiden ehkäisy 

Hoitoa 
antavilla 

henkilöillä 
vastuu 



Kotona 

Leviämistä tapahtuu 

• Läheiset kontaktit 

On tapahtunut jo ennen MDR toteamista 

Tartuntoja torjutaan kuten yleensäkin 



Yleinen tartunnan torjunta, mitä haluamme 
kaikkien tekevän 

• Ulkoa sisälle tultua 

• Ennen ruoan laittoa 

• Ennen ruokailua 

• Wc käynnin jälkeen 

• Ennen ja jälkeen 
haavasidosten vaihtoa 

Käsien 
pesu 

• Ruoanlaitto 

• Wc-hygienia 

• Roska-astiat (vaipat, 
sidokset yms.) 

Yleinen 
siisteys 

Nämä tulee 
sanoa ääneen 
ohjauksessa 



Ohjauksessa tärkeää 

Ohjauksen antajalla 
on tietotaito asiasta 

Ymmärtää mikä ero 
on MRSA:lla ja 

ESBL:llä 

Ymmärtää 
tartunnan 

mekanismin 

Ymmärtää miksi 
prioriteetti on 
sairaaloissa ja 

muissa laitoksissa 

Stigman 
välttäminen 

Tukea potilasta 
elämään kuten 

ennen tartuntaa 



Stigman välttäminen, kirjallisuuden mukaan 

MRSA potilaiden 
elämänlaatu heikompi 

Kantajuus aiheuttanut 

Häpeän, epäpuhtauden, 
syyllisyyden ja 

huonommuuden 
tunteita 

Pelko tartuttamisesta 
”yli”desinfioimista 

kuvattu 

Vaaraksi läheisille 

Torjutuksi tuleminen 

Andersson, Huusko, Lindberg, Pada 



Tiedonhaku 

Tietoa haetaan 
tutuista lähteistä 

• Suomi24, Vauva, Kaksplus…. 

Iltapäivälehdistössä 
epäasiallisia kuvauksia 



Kenelle kantajuudesta kerrotaan? 

Niille kenen kanssa 
arki jaetaan 

Erittäin 
harkitusti 

muille 

Paljon 
väärää 
tietoa 

Miten väärää 
tietoa 

poistetaan, jos 
ei 

avoimuudella? 



Kysymyksiä avosektorilta 



Pitääkö MDR-kantajalle olla oma wc kotona? 

• Ei, voi käyttää samaa wc:tä kuin 
muut 

• Nestesaippuaa suositellaan 

 

 



Saako MDR-kantaja mummon/papan luona 
kyläillä 
• Saa ja pitää 

• Myös syliin saa mennä ja lattialla 
leikkiä 

• Omaiset eivät käytä kotihoidon 
suojaimia 
• elleivät osallistu esim. haavan 

hoitoon 



Saako lapsi, jolla MDR-bakteeri, käyttää 
samaa kahluuallasta kuin suvun muut lapset? 
• Saa, myös yhtä aikaa 

• Uimavaippaa käytetään jos 
käytetään uimahallissa 



Saako syöpähoidoissa oleva ystävä vierailla 
MDR-kantajan luona? 
• Saa  

• Tarvitseeko ystävän tietää MDR-
tartunnasta? 



Saako MDR-kantaja vierailla sairaalassa 
ystävän luona matalasoluvaiheessa? 
• Sairaalassa vierailut 

matalasoluvaiheessa osaston 
omien ohjeiden mukaan 

 



Palvelutalossa asuvan MDR-kantajan omaiset 
ja vierailijat 
• Saavat kyläillä asukkaan luona 

kuten muidenkin 

 

• Eivät yleensä osallistu hoitoon 
 

• Varotoimia noudattaa 
henkilökunta 

 



Pitääkö satunnaisille seksikumppaneille kertoa 
MDR-kantajuudesta? 
• Ei 

• Suojaamatonta seksiä ei pidä 
harrastaa satunnaisten 
kumppaneiden kanssa, MDR-
bakteeri on pienin murhe 



Millä sitten on väliä – vai onko millään? 

• Omasta tai omaisen 
kantajuudesta pitää kertoa 
• Lääkärissä 

• Mahd. vaikutus aloitus antibioottiin 

• Mahd. torjuntatoimet 

• Terveydenhoitajalle, 
hammaslääkärille 

• Vastuu tartunnan torjunnasta on 
ammattilaisilla 



Yhteenvetona 

MDR-kantajuus ei vaikuta 
kantajan tai omaisen arkeen 
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