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1. YLEISPIIRTEET
1.1 Aiheen valinta ja perustelut
Infektiot ovat yleinen hoidon syy vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla
(VTO/L05). Erityisen infektioherkkiä ovat pienipainoisina ja ennenaikaisina syntyneet
lapset, joiden immunologinen järjestelmä on epäkypsä ja jotka joutuvat usein
toimenpiteiden kohteeksi (hengityskonehoito, kanyloinnit). Tässä potilasryhmässä
infektiot lisäävät merkittävästi sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta. Lapselle ja hänen
perheelleen aiheuttamansa haitan lisäksi infektiot pidentävät hoitoaikoja ja lisäävät
resurssien tarvetta.
VTO/L05:n kuormitusluvut ovat viime vuosina selvästi nousseet. Vuosien 2003 ja 2006
välillä osastolla tuotettujen hoitojaksojen määrä nousi 1102:sta 1199:ään ja
hoitopäivien määrä 8819:sta 10732:een. Henkilökunta- ja tilaresursseista on ollut
pulaa. Vaikutelmana on, että vakavien infektioiden määrä on kasvanut. Myös pienten
keskosten kansainvälisen seurantarekisterin (Vermont Oxford Network, VON) mukaan
TAYS:ssa hoidettujen pikkukeskosten myöhäisinfektiot ovat merkittävästi lisääntyneet,
ja niitä esiintyy merkitsevästi enemmän kuin muissa samassa rekisterissä mukana
olevissa vastaavan tyyppisissä keskuksissa keskimäärin.
Invasiivinen hoito ja henkilökunnan ja vanhempien hygieniakäyttäytyminen vaikuttavat
infektioiden leviämisen riskiin. Sairaanhoitopiirissä on yleiset hygieniaohjeet, jotka
koskevat myös vastasyntyneitä. Sekä henkilökuntaa että lapsen vanhempia varten
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle tarvitaan kuitenkin tarkempia
käytännönläheisiä ohjeita eri toimenpiteisiin, invasiivisen hoidon toteuttamiseen
(kanyylit, intubaatioputket, hengityskonehoito) ja lapsen hoitotilanteisiin.
Runsas laajakirjoisten ja profylaktisten antibioottien käyttö lisää bakteerien
lääkeresistenssin kehittymisen riskiä ja siten vaikeahoitoisten infektioiden riskiä (1).
Laajakirjoiset antibiootit ovat myös kalliita. Antibioottien valintakäytäntöjen
evaluoiminen on siksi tärkeää.
Kehittämishankkeen tavoitteena oli vähentää veriviljelypositiivisten infektioiden määrää
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla, ja sitä kautta vähentää vastasyntyneiden
sairastavuutta, lyhentää hoitoaikoja ja järkevöittää resurssien käyttöä. Tarkoituksena oli
myös tarkentaa antibioottien käyttöaiheita ja pyrkiä vähentämään laajakirjoisten
antibioottien käyttöä.

1.2 Projektiryhmän kokoonpano
Projektiryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1.
1.3 Organisaatiorajojen ylittäminen
Hankkeessa keskityttiin lapsen syntymän jälkeen synnytyssalissa ja vastasyntyneiden
teho- ja tarkkailuosastolla tapahtuvaan toimintaan. Ennen lapsen syntymää saatu hoito
rajattiin hankkeen ulkopuolelle. Mukana oli edustajia lasten- ja naistentautien
vastuualueilta, Hygieniayksiköstä, Sairaalahuollosta ja Sairaala-apteekista.
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1.4 Asiakaslähtöisyys
Infektiot aiheuttavat merkittävää haittaa potilaalle ja hänen perheelleen.
Hygieniaolosuhteita parantamalla ja infektioita ehkäisemällä voidaan parantaa potilaan
saaman hoidon laatua.
1.5 Moniammatillisuus
Projekti- ja konsulttiryhmiin saatiin mukaan useiden osastolla toimivien ammattiryhmien
edustajia (sairaanhoitajat, kätilöt, lääkärit, sairaalahuoltaja, välinehuoltaja, farmaseutti)
sekä infektio- ja hygienia-asioiden asiantuntijoita (infektiolääkäri, hygieniahoitaja).
Kaikki ryhmien jäsenet osallistuivat hankkeeseen erittäin aktiivisesti.
1.6 Johdon sitoutuminen
Osastonhoitajat ja osastonylilääkäri ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeessa.
Hoitajajäsenten projektivapaat ovat järjestyneet sujuvasti. Ylihoitajalta on saatu
kannustavaa palautetta.
Vastuualuejohtaja on aktiivisesti seurannut hankkeen kulkua. Lääkärijäsenten
projektivapaiden suunnittelussa on ollut jonkin verran ongelmaa klinikan
sijaisjärjestelyiden ja muihin hankkeisiin liittyvän projektityön takia. Toimialuejohtajalta
on saatu kannustavaa palautetta sekä hankkeen suunnitteluvaiheessa että sen
kuluessa.
1.7 Aikataulu
Antibioottihoito-ohjeiden päivitys jäi suunniteltua myöhäisemmäksi muihin hankkeisiin
liittyvän projektityön takia. Muuten hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa.

2. NYKYTILAN KARTOITUS JA SUUNNITTELU
2.1 Ongelman tarkastelu laatutyökaluja käyttäen
Kalanruotokaavion
taustatekijöitä.

(Liite

2)

avulla

pohdittiin

mahdollisia

infektion

leviämisen

Hankkeen alkukartoituksessa käytetyt mittauskohteet ja -menetelmät on kuvattu
Taulukossa 1.
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Taulukko 1. Hankkeessa käytetyt mittauskohteet ja –menetelmät.

Mittauskohde

Mittausmenetelmä

Veriviljelypositiivisten infektioiden määrä

Mikrobien antibioottiherkkyyden
seurantarekisteri (SAS)
Pikkukeskosten seurantarekisteri
(Vermont Oxford, VON)

Henkilökunnan hygieniakäyttäytyminen

Kyselykaavake
Käsihuuhteen kulutustiedot

Laajakirjoisten antibioottien käyttö

Kolmannen polven
kefalosporiinien kulutustiedot

Mikrobien antibioottiherkkyyden seurantarekisteriin (SAS) kerätään osastoittain kaikki
TAYS:ssa otetuista veriviljelynäytteistä eristetyt mikrobit. Rekisteritiedoista ei poistettu
lapsia, joilla veriviljelylöydös ei ollut kliinisesti merkittävä, koska hankkeessa haluttiin
kerätä tietoa myös näytteenoton aseptiikasta.
Kansainväliseen pikkukeskosten Vermont Oxford -seurantarekisteriin (VON) kerätään
tietoja 501-1500 g:n painoisina ja/tai alle 32 raskausviikon iässä syntyneistä lapsista.
Rekisteriin ilmoitetaan kaikki tässä potilasryhmässä diagnosoidut veriviljelypositiiviset
infektiot, joiden kliinisen merkitsevyyden hoitava lääkäri on arvioinut. Rekisteriin kuuluu
vastasyntyneiden teho-osastoja eri puolilta maailmaa.
Projektiryhmä teki benchmarking-matkan Turun yliopistolliseen sairaalaan. Matkan
tavoitteena oli vertailla osastojen hygieniakäytäntöjä ja saada vihjeitä hygienia-asioiden
kehittämiseen.
2.2 Asiakkaiden määrittely
Projektin sisäisiksi asiakkaiksi tulkittiin toimijat, joiden kautta infektio voi päästä
leviämään. Hoitohenkilökunnan ja lääkärien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat potilaan
perhe, erityistyöntekijät, välinehuoltajat, sairaalahuoltajat ja äidinmaitokeskuksen
työntekijät.
2.3 Alkukartoituksen tulokset
2.3.1.Veriviljelypositiivisten infektioiden määrä
SAS-rekisteritiedot kerättiin 9 vuoden ajalta. Taudinaiheuttajat jaettiin neljään ryhmään:
koagulaasinegatiiviset stafylokokit (CONS), muut bakteerit, sekainfektiot (useita
taudinaiheuttajia eristetty samasta näytteestä) ja sienet. CONS on tyypillinen
sairaalainfektioiden aiheuttaja. Sekainfektioiden määrä kertoo näytteenottotekniikan
aseptiikasta. Jos samassa veriviljelynäytteessä kasvaa useita mikrobeja, on kyseessä
todennäköisesti kontaminoitunut näyte. Muita infektion vaikeusasteen mittareita
(kliiniset oireet, tulehdusarvot) ei ollut käytettävissä.
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Positiivisten veriviljelyiden määrässä (1000 hoitopäivää kohti) havaittiin selvä
nousutrendi erityisesti vuoden 2003 jälkeen (Kuva 1). CONS:n osuus veriviljelylöydöksistä on sittemmin vaihdellut välillä 22 - 38%, muiden bakteerien välillä 40 65% ja sekainfektioiden välillä 2 - 20% löydösten kokonaismäärästä. (Kuva 2).
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Kuva 1. Positiivisten veriviljelyiden määrä VTO/L05:lla 1000 hoitopäivää kohti vuosina
1998 - 2006 (SAS-rekisteri).
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Kuva 2. Veriviljelyistä eristetyt mikrobit VTO/L05:lla vuosina 1998 - 2006

Vermont Oxford -rekisterin perusteella TAYS:n VTO/L05:lla todettiin vuosina 2004 2006 merkittävästi enemmän myöhäisiä bakteeri-infektioita kuin rekisteriin kuuluvissa
vastaavankokoisissa keskuksissa keskimäärin (Kuva 3). V. 2006 TAYS:n VTO/L05:lta
ilmoitettiin VON-rekisteriin yhteensä 74 pikkukeskosen tiedot, ja koko rekisterin
potilasmäärä oli 46377.
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Kuva 3. Veriviljelypositiivisten infektioiden määrä VTO/L05:lla hoidetuilla pikkukeskosilla
vuosina 2003 - 2006 verrattuna muiden Vermont Oxford -rekisteriin (VON) kuuluviin
keskuksiin.

2.3.2 Henkilökunnan hygieniakäyttäytyminen
VTO/L05:n henkilökunnalle (N = 90), lastenlääkäreille (N = 76) ja synnytyssalin
henkilökunnalle (N = 55) lähetettiin sähköinen hygieniakäyttäytymiskysely (Liite 3).
Kyselyn pohjana käytettiin Kansanterveyslaitoksen Internet-sivuilta saatua kyselyä, jota
täydennettiin käytännönläheisillä lisäkysymyksillä. Kysely lähetettiin kaikille kyseisten
postituslistojen jäsenille, joten kyselyn saivat myös henkilöt, jotka eivät varsinaisesti
toimi synnytyssalissa tai VTO/L05:lla.
Vastauksia saatiin yhteensä 120. Alkukartoituskyselyyn vastanneiden ammattiryhmät
on esitetty Taulukossa 2.
Taulukko 2. Alkukartoituskyselyyn vastanneet ammattiryhmittäin.
Ammattiryhmä

Vastanneiden lukumäärä
N = 120

Sairaanhoitaja tai kätilö

81

Lastenlääkäri

24

Lastenhoitaja

8

Sairaalahuoltaja

3

Välinehuoltaja

2

Erityistyöntekijä

1
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Kysely sisälsi yleisiä käsihygieniaan liittyviä kysymyksiä. Vastaajilla oli myös
mahdollisuus
esittää
vapaita
kommentteja
sairaalahygieniaan
liittyen.
Alkukartoituskyselyn
vastauksia
käytettiin
kehitettävien
ongelmakohtien
kartoittamisessa (Kuva 4 ja kuva 5).
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Kuva 4. Kyselyssä raportoidut hyvän käsihygienian toteutumista haittaavat tekijät.
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Kuva 5. Kyselyssä raportoidut hyvän käsihygienian toteutumista edesauttavat tekijät.

Käsihuuhteen kulutustietoja VTO/L05:lla oli käytettävissä 9 vuoden aikajaksolta (Kuva
6). Vertailukohtana käytettiin koko TAYS:n kulutustietoja lukuunottamatta psykiatrian
yksikköä. Vertailussa todettiin, että VTO/L05:lla käsihuuhteen kulutus on vuosina 2003
-2005 ollut jopa vähäisempää kuin muissa yksiköissä huolimatta potilaiden tehohoidon
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litraa/1000 hoitopäivää

tarpeesta ja infektioherkkyydestä, ja vuonna 2006 kulutus ylitti juuri ja juuri muun
TAYS:n kulutuksen.

50
40
VTO/L05

30

TAYS

20
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kuva 6. Käsihuuhteen kulutus 1000 hoitopäivää kohti VTO/L05:lla verrattuna koko
TAYS:n kulutukseen (ei sisällä psykiatrian yksikköä).

2.3.3 Laajakirjoisten antibioottien käyttö
Sairaala-apteekin rekistereistä haettiin ns. kolmannen polven kefalosporiinien
(kefotaksiimi, keftatsidiimi, keftriaksoni) kulutusluvut 10 vuoden ajalta (Kuva 7).
Vuosina 2003 - 2006 näiden lääkkeiden käyttö suhteutettuna hoitopäivien määrään oli
selvästi lisääntynyt.
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Kuva 7. Kolmannen polven kefalosporiinien kulutus hoitopäivää kohti VTO/L05:lla
vuosina 1998 - 2007.
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2.4 Tavoitteiden ja hypoteesin määrittely
Aiemmissa raporteissa on havaittu selvä syy-yhteys resurssipulan ja lisääntyneen
sairaalainfektiofrekvenssin välillä (2, 3). Myös tämän hankkeen alkukartoituksessa
suurimmaksi ongelmaksi koettiin resurssi- ja tilapula. Hankkeen puitteissa ei
kuitenkaan ollut mahdollista puuttua resurssimääriin.
Hankkeen perustavoitteena oli veriviljelypositiivisten infektioiden vähentäminen.
Alkumittausten perusteella tähän tavoitteeseen päätettiin pyrkiä parantamalla
henkilökunnan ja potilaiden omaisten käsihygienian toteutumisedellytyksiä, lisäämällä
henkilökunnalle suunnattua hygieniakoulutusta, laatimalla ja päivittämällä VTO/L05:n ja
synnytyssalin hygieniaohjeistusta ja parantamalla sairaalahuoltajien toimintaedellytyksiä osastolla. Tavoitteena oli myös vähentää laajakirjoisten antibioottien,
erityisesti ns. III polven kefalosporiinien, käyttöä VTO/L05:lla.

3. KEHITTÄMISTOIMENPITEET

3.1 Käsihygienian toteutumisedellytysten parantaminen
a) Käsihuuhdepullojen määrää lisättiin ja huuhdepullojen sijoittelua
järkevöitettiin. Pullojen saatavuuden parantamiseksi hankittiin
keskoskaappeihin
pullotelineet.
Tavoitteeksi
asetettiin,
että
käsihuuhdepullo löytyy 2 m:n säteellä keskoskaapista/sängystä.
b) Hankittiin suojakäsineille seinätelineet
c) Kiellettiin kellojen, sormusten ja käsikorujen käyttö osastolla
d) Osastoesitteeseen liitettiin vanhempien käsihygieniaohjeet
3.2 Henkilökunnan motivaation ja koulutuksen lisääminen
a) Hankkeesta tiedotettiin sähköpostitse VTO/L05:n ja synnytyssalin
henkilökunnalle ja kaikille lastenlääkäreille. Samassa tiedotteessa
pyydettiin ongelmaraportteja ja kehittämisehdotuksia. Hankkeesta
pyrittiin tekemään kaikkien yhteinen asia.
b) Kyselylomakkeessa keskityttiin käytännön työn kannalta tärkeisiin
kysymyksiin. Kyselylomake toimi sekä tiedonkeruu- että motivointivälineenä.
c) Laajempi hanke-esittely pidettiin osaston henkilökunnan koulutuspäivillä keväällä 2007, lastenlääkärien ajankohtais-kokouksessa ja
VTO/L05:n koulutuspäivillä lokakuussa 2007.
d) Sovittiin, että vähintään kolme kertaa vuodessa osaston
hygieniavastuuhenkilöt
järjestävät
osastotuntien
yhteydessä
hygieniatietoiskuja yhteistyössä hygieniahoitajan ja farmaseutin
kanssa.
Osastonhoitajan
kanssa
sovittiin,
että
osaston
hygieniavastuuhenkilöt voivat käyttää yhden työpäivän kuukaudessa
hygieniakoulutusten suunnitteluun ja ohjeiden päivittämiseen.
e) Sovittiin, että osaston farmaseutti kouluttaa osaston henkilökunnan
pienryhmissä käyttämään suojakaappia suonensisäisten ravitsemusliuosten ja lääkkeiden laimentamisessa.
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3.3 Osaston omien hygienia- ja antibioottiohjeiden päivittäminen
a) Laadittiin uudet ohjeet käsihygienian toteuttamisesta (Liite 4),
infektionäytteiden oton aseptiikasta (Verkkoliite 5), suonensisäisen
kanyylin käsittelystä, huuhteluhuonetoiminnasta ja eritetahrojen
puhdistamisesta.
b) Antibioottiohjeet päivitettiin (Verkkoliite 6). Infektioepäilyn empiiristä
aloitusantibioottikombinaatiota muutettiin vaihtamalla ampisilliini Gpenisilliiniksi. Antibioottihoitojen kestoa pyrittiin lyhentämään. Erityistä
huomiota kiinnitettiin rutiininomaisen III polven kefalosporiinien käytön
vähentämiseen poistamalla tämä lääkeryhmä nekrotisoivan
enterokoliitin
aloitusantibioottikombinaatiosta.
Lääkekäytännön
muutoksesta tiedotettiin sähköpostitse ja suullisesti.
c) Synnytyssalin hygieniaohjeet käytiin läpi ja päivitettiin (Verkkoliite 7).
d) Uudistetuista ohjeista kerrottiin osastotunneilla ja lääkärien
koulutuskokouksessa. Ohjeet liitettiin toimialue 4:n intranetsivujen ja
M-aseman ohjeisiin sekä VTO/L05:n ohjekansioihin.
3.4 Sairaalahuoltajien työskentelyolosuhteiden parantaminen
a) Sovittiin sairaalahuoltajien siivousajat siten, että huoneissa on
mahdollisimman vähän ihmisiä ja hoitovälineitä.
b) Henkilökunnalle korostettiin pintojen siisteyden merkitystä.
3.5 Korjaavien toimenpiteiden kokeilu
Käsihuuhdepullotelineet ja käsinetelineet otettiin käyttöön alkuvuodesta 2007, ja jo
alkukartoituksen aikana käytännön parannuksia alettiin toteuttaa osastolla. Uudet
kirjalliset hygieniaohjeet ja antibioottiohjeet otettiin käyttöön joulukuussa 2007.

4. KOKEILUN TULOKSET

Kokeilun vaikutukset arvioitiin marraskuussa 2008 toteutetulla kontrollikartoituksella.
Tuolloin toistettiin taulukossa 1 kuvatut mittaukset. Tarkoituksena oli selvittää,
pystyttiinkö edellä kuvatuilla kehittämistoimenpiteillä vähentämään infektiofrekvenssiä
(SAS-rekisteri),
muuttamaan
henkilökunnan
hygieniakäyttäytymistä
(kysely,
käsihuuhteen kulutustiedot) ja vähentämään laajakirjoisten antibioottien käyttöä
(antibioottien kulutustiedot).
Kokeilun aikana otettiin pienten keskosten hoidossa käyttöön perkutaanisesti astettavat
syvät laskimokatetrit. Näiden katetrien avulla voidaan vähentää kanylointien määrää,
mikä vähentää infektioriskiä. Toisaalta syvän laskimokatetrin asettamisessa tarvitaan
tarkkaa aseptiikkaa, ja vierasesine sinänsä voi olla merkittävä infektioriski.
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4.1 Vaikutukset infektioiden määrään ja aiheuttajiin
Osa infektioiden vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä aloitettiin v. 2007 aikana.
SAS-rekisterin perusteella VTO/L05:lla todettiin tammi–lokakuun 2008 aikana
vähemmän positiivisia veriviljelyitä 1000 hoitopäivää kohti kuin vuosina 2006 ja 2007
(Kuva 7).
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Kuva 7. Positiiviset veriviljelyt 1000 hoitopäivää kohti VTO/L05:lla ennen interventiota ja
sen jälkeen.

Veriviljelyistä eristettyjen mikrobien laadussa ei havaittu merkittävää muutosta. Tammilokakuun 2008 aikana ei todettu yhtään sieni-infektiota, ja CONS- ja sekainfektioiden
suhteellinen määrä vastasi edellisen vuoden tilannetta (kuva 8). N. 18%:ssa
veriviljelyistä kasvoi useampi kuin yksi bakteeri. Tästä voidaan päätellä, että
näytteenoton aseptiikkaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös tulevaisuudessa.
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Kuva 8. Veriviljelyistä eristettyjen mikrobien osuudet ennen interventiota ja sen jälkeen.

Vermont Oxford-rekisterin (VON) mukaan VTO/L05:lla hoidettujen pikkukeskosten
veriviljelypositiiviset infektiot vähenivät intervention aikana (Kuva 9). VON-rekisteriin ei
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ilmoitettu v. 2007 aikana yhtään CONS-sepsistä. V. 2008 tammi- ja lokakuun välisenä
aikana niitä ilmoitettiin kaksi. Edelleen VTO/L05:lla kuitenkin diagnosoidaan enemmän
veriviljelypositiivisia infektioita kuin VON-rekisterin muissa keskuksissa keskimäärin.
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Kuva 9. Pikkukeskosten veriviljelypositiivisten infektioiden määrä VTO/L05:lla ennen
interventiota ja sen jälkeen verrattuna muihin Vermont Oxford –rekisteriin (VON)
kuuluviin keskuksiin.

4.2 Vaikutukset hygieniakäyttäytymiseen
Marraskuussa 2008 VTO/L05:n henkilökunnalle (N = 89), lastenlääkäreille (N = 74) ja
synnytyssalin henkilökunnalle (N = 51) lähetettiin uudelleen sähköpostitse
alkukartoituksessa käytetty hygieniakäyttäytymiskysely (Liite 3). Kontrollikyselyssä
tiedusteltiin lisäksi, kuinka moneen hygienia-asioita koskevaan koulutukseen vastaaja
oli osallistunut edellisen vuoden aikana.
Vastauksia saatiin yhteensä 91. Kyselyyn vastasi 59 sairaanhoitajaa tai kätilöä, 23
lääkäriä, 3 lastenhoitajaa, 3 sairaalahuoltajaa, 2 välinehuoltajaa ja yksi erityistyöntekijä.
Vastaukset kyselykaavakkeen yleiskysymyksiin on esitetty liitteessä 8. Henkilökunnan
käsihygieniakäyttäytymisessä ja -tiedoissa havaittiin kyselyn perusteella jonkin verran
parantumista. Neljännes vastaajista ei ollut osallistunut kuluneen vuoden aikana
yhteenkään sairaalahygieniaa koskevaan koulutukseen, 67 % osallistui yhteen tai
kahteen ja 6 % kolmeen tai useampaan.
Käsihuuhteen kulutus lisääntyi selvästi vuosien 2007 ja 2008 aikana (Kuva 10). V.
2008 VTO/L05:n kulutus ylitti koko TAYS:n (ei sisällä psykiatrian klinikkaa) kulutuksen.

.
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Kuva 10. Käsihuuhteen kulutus (litraa/1000 hoitopäivää) VTO/L05:lla ennen interventiota
ja sen jälkeen verrattuna koko TAYS:n (ei sisällä psykiatrian klinikkaa) keskimääräiseen
kulutukseen

Kyselykaavakevastausten ja suullisen palautteen perusteella hanke on koettu
tärkeäksi. Käsihuuhteen käytössä on ryhdistäydytty, ja hygienia-asioihin kiinnitetään
enemmän huomiota. Jatkuva koulutus ja hygienia-asioista muistuttaminen on kuitenkin
erittäin tärkeää. Kartoituksen aikana tuli esiin myös muita kehittämistoimenpiteitä, joita
ei ollut mahdollista toteuttaa tämän hankkeen puitteissa. Näitä asioita on tarkoitus
toteuttaa jatkossa.
4.3 Vaikutukset laajakirjoisten antibioottien käyttöön
Hankkeen aikana III polven kefalosporiinien käyttö väheni selvästi (Kuva 11). Tämä
osoitti, että laadittua antibioottiohjetta noudatettiin.
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Kuva 11. Kolmannen polven kefalosporiinien käyttö ennen interventiota ja sen jälkeen.
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4.4 Taloudelliset vaikutukset
Hankkeessa ei keskitytty seuraamaan infektioiden aiheuttamien hoitopäivien määrää
eikä kustannuksia, mutta suuntaa-antavia johtopäätöksiä voidaan tehdä PSHP:n
tilastojen perusteella. V. 2007 L05:lta ilmoitettiin infektioepäilydiagnoosilla (Dg P39.9)
326 hoitojaksoa (1585 hoitopäivää, hoitoajan mediaani 5 vrk), ja v. 2008 232
hoitojaksoa (1053 hoitopäivää, hoitoajan mediaani 4 vrk). V. 2007 L05:lta ilmoitettiin
sepsisepäilydiagnoosilla (Dg P36.90) 12 hoitojaksoa (61 hoitopäivää, hoitoajan
mediaani 5,5 vrk), ja v. 2008 47 hoitojaksoa (196 hoitopäivää, hoitoajan mediaani 4
vrk). Empiirisen antibioottihoidon lyhentäminen yhdelläkin päivällä muuten
hyväkuntoisella potilaalla tuottaa säästöä.
Vaikeiden infektioiden määrän vähenemisen voi ajatella lyhentävän hoitoaikoja,
vähentävän muiden komplikaatioiden riskiä (esim. avoin valtimotiehyt pikkukeskosella)
ja vähentävän antibioottihoidon aiheuttamia kuluja, jota edesauttaa myös kalliiden
laajakirjoisten antibioottien käytön vähentäminen. Esimerkkinä mainittakoon, että
kahdeksassa kuukaudessa kefotaksiimin käytön vähenemisestä aiheutui hankkeen
aikana 1282 euron säästö.

5. TULOSTEN VAKIINNUTTAMINEN

5.1 Uuden toimintamallin vakiinnuttaminen
Infektioiden torjunta on olennainen osa tehohoitoa. Riittävät henkilö- ja tilaresurssit ovat
erittäin tärkeitä infektioiden torjunnan välineitä. Infektioiden määrään voidaan kuitenkin
vaikuttaa myös hankkeessa kuvatuin keinoin. Hygienia-asioihin liittyvän koulutuksen
järjestäminen ja hygieniaohjeiden reaaliaikainen päivittäminen ovat erittäin tärkeitä.
Hankkeen aikana laaditut ohjeet on otettu rutiinikäyttöön osastolla. Hankkeessa
käytettyjä mittareita on tarkoitus käyttää myös jatkossa infektioiden määrän ja osaston
hygieniatason vuosittaisessa seurannassa. Koko henkilökunta on kokenut infektioiden
torjunnan tärkeäksi yhteiseksi kehityskohteeksi.
5.2 Julkistaminen
Kehittämishankkeesta on kerrottu henkilökunnalle sähköpostitse ja suullisesti osaston
ja klinikan koulutustilaisuuksissa. Hanketta on esitelty myös TAYS:n miljoonapiirin
neonatologien vuosittaisessa yhteiskokouksessa. Hankkeesta laadittu posteri voitti
parhaan posterin palkinnon toimialue 4:n laatujuhlassa 18.2.2008 ja 5.3.2009.
Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan Lastenklinikan tiedotuslehdessä. Hankkeen
loppuraportti lähetetään arvioitavaksi toimikuntaan, joka päättää Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa julkaistavista raporteista.
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8.VERKKOLIITTEET

LIITE 5:

Infektionäytteiden otto-ohjeet

LIITE 6:

VTO/L05:n antibioottihoito-ohjeet

LIITE 7:

Synnytyssalin hygieniaohjeet
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www.phsp.fi/julkaisusarja, vuoden 2009 julkaisut, julkaisun numero 6 verkkoliitteet.

LIITE 1
Projektiryhmän kokoonpano
Projektipäällikkö:
Päivi Korhonen, neonatologian erikoislääkäri, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Ryhmän jäsenet:
Merja Helminen, lasten infektiotautien erikoislääkäri, LO4, lastentautien vastuualue
Marianne Joutsi, sairaanhoitaja, hygieniayhdyshenkilö, VTO/L05, lastentautien
vastuualue
Saija Malmila, sairaanhoitaja, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Riitta Saarela, kätilö, synnytyssali, naistentautien vastuualue
Jaana Sinkkonen, hygieniahoitaja, HYG
Mirja Soikka, sairaalahuollon työnjohtaja, Sairaalahuolto
Laadunohjaajat:
laatukoordinaattori Pirjo Hyvärinen, toimialue 4
sairaanhoitaja Saila Mäkinen, VTO/L05, LO6, lastentautien vastuualue
Muut tukihenkilöt:
Outi Tammela, osastonylilääkäri, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Maria Sukanen, osastonhoitaja, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Kristiina Onikki, apulaisosastonhoitaja, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Tarja Raitaniemi, sairaalahuoltaja, Sairaalahuolto
Jaana Pihlman, välinehuoltaja, VTO/L05, lastentautien vastuualue
Terhi Rokala, farmaseutti, lastentautien vastuualue
Jutta Sikkinen, synnytyslääkäri, naistentautien vastuualue

Kaavio 1. Kalanruotokaavio sairaalainfektion riskitekijöistä.

LAITTEET

puutteelliset
huolto- ja
puhdistusohjeet

LIITE 2

MENETELMÄT
pinnoilla liikaa
tavaraa

laitteiden nopea
kierto

ahtaus, ei tilaa
siivota

riittämätön
välipuhdistus

tieto ei kulje

ohjeita ei tunneta
henkilökunnan
puutteellinen
perehdytys

hoitotoimenpiteiden ja
tutkimusten aseptiikka
puutteellista
ohjeita ei ole

LAPSI SAA
SAIRAALAINFEKTION
esimerkki
puuttuu

infektioherkkyys
kirjallisten ohjeiden
puuttuminen/
puutteellisuus
paljon
hoidollisia
kontakteja

POTILAS

suullinen opastus
puuttuu/
puutteellista

VIERAILIJAT

ei koe ohjeita
tärkeiksi
vähän henkilökuntaa
suhteessa
potilasmäärään

pätevän
henkilökunnan puute

HENKILÖKUNTA

puutteellinen
perehdytys/lisäkoulutus
ei tunne ohjeita
ei noudata
ohjeita

LIITE 3

LIITE 3

LIITE 3

LIITE 3

VTO/LO5 /M.Joutsi, S. Malmila 11/07

LIITE 4

Käsihygieniamenetelmät
Käsien pesu vedellä ja pesunesteellä
Tarkoituksena on puhdistaa kädet liasta ja eritteestä
– aina työvuoron alkaessa
– työvuoron aikana kädet pestään, kun ne ovat näkyvästi likaiset
– pesu tehdään haalealla vedellä ja saippualla 15–30 sekunnin ajan, huuhdellaan ja
kuivataan kertakäyttöpyyhkeellä, lopuksi hana suljetaan samalla pyyhkeellä
Käsien huuhtelu pelkällä vedellä
– tarkoituksena poistaa käsistä mahdollinen runsaan käsihuuhteen käytön aiheuttama
tahmeus
– kädet huuhdotaan haalealla vedellä (pesuainetta/-nestettä ei käytetä)
– aina tarvittaessa
Käsien desinfektio
Käsien desinfektio on tärkein yksittäinen toimenpide sairaalainfektioiden ehkäisyssä.
– tarkoituksena poistaa ja tuhota väliaikainen mikrobifloora
– käsihuuhdetta hierotaan huolellisesti käsiin (myös sormenpäihin, -väleihin ja
peukaloihin)
kunnes kädet ovat täysin kuivat noin 15–30 sekunnin kuluttua
– aina työvuoron aluksi ja lopuksi
– aina käsien pesun tai huuhtelun jälkeen
– aina ennen ja jälkeen jokaisen potilaskontaktin ja myös useita kertoja saman
hoitotapahtuman aikana (esim. pesut, punnitus, vaipanvaihto, nml:n laitto, kanyylin
toimivuuden tarkistus jne...)
– aina lääkkeen jaon ja annon yhteydessä
– aina ennen ja jälkeen suojakäsineitä
– aina ennen ja jälkeen puhtaiden välineiden käsittelyä
– aina potilashuoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa
– aina ennen ja jälkeen tietokonenäppäimistön koskettelua
Suojakäsineiden käyttö
– tarkoituksena suojata potilasta ja työntekijää mikrobikontaminaatiolta
– suojakäsineet ovat aina potilaskohtaiset, työvaihekohtaiset ja kertakäyttöiset
– aina suojakäsineiden laittamisen ja riisumisen jälkeen kädet on desinfioitava
– aina, kun kosketaan verta, kehon nesteitä, eritteitä (vaipanvaihto), kontaminoituneita
alueita, limakalvoja, rikkinäistä ihoa, kanyylejä, katetreja, haavoja jne.

Käsien ihon hoito
− tarkoituksena pitää käsien iho hyvässä kunnossa ja säilyttää ihon normaali
kosteustasapaino
− turhaa käsien pesua tulee välttää, sen sijaan käytetään käsihuuhdetta
– käsirasvojen käyttö työpäivän jälkeen ja tarpeen mukaan sen aikana
– ihohaavat ja tulehdukset käsissä pitää hoitaa huolellisesti yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa.
Sormukset, käsikorut ja kellot
– sormukset, käsikorut ja kellot estävät hyvän käsihygienian toteutumisen ja siksi ne
poistetaan työvuoron ajaksi.

LIITE 8. Hygieniakäyttäytymiskyselyn yleiskysymyksiin oikein vastanneiden lukumäärä hankkeen alku- ja loppukartoituksessa.
Alkukartoitus
N=120

Loppukartoitus
N=91

Kuinka usein desinfioit kätesi, kun kosket potilaan ehjää ihoa?
Aina, N (%)

78 (67%)

70 (80%)

Mitä käsihygieniamenetelmää käytät, kun käsissäsi ei ole näkyvää likaa?
Käsien desinfektio, N (%)

108 (90%)

86 (97%)

Mitä käsihygieniamenetelmää käytät, kun kätesi ovat näkyvästi likaiset?
Vesi-saippuapesu ja käsien desinfektio, N (%)

115 (97%)

89 (98%)

Minkä menetelmä on tehokkain bakteerien tappaja?
Käsien desinfektio, N (%)

61 (52%)

45 (51%)

Mikä menetelmä vahingoittaa käsiäsi vähiten?
Käsien desinfektio, N (%)

106 (89%)

80 (88%)

Sairaalaperäiset mikrobit ovat usein vastustuskykyisiä alkoholille.
Eri mieltä, N (%)

70 (59%)

62 (68%)

Kun kosketat potilasta, jonka ulosteessa kasvaa haitallinen mikrobi
(esim. Klebsiella, MRSA), kätesi muuttuvat tartuntaa levittäväksi lähteeksi.
Samaa mieltä, N (%)

97 (82%)

81 (92%)

Työkaveri, joka tutkii MRSA-potilasta ja lainaa kynääsi noudattamatta
käsihygieniaohjeita, kontaminoi kynäsi MRSA:lla.
Samaa mieltä, N (%)

105 (88%)

78 (88%)

Kuinka usein käytät desinfektioainetta, kun olet koskettanut potilaan lähellä
olevia ympäristöpintoja, esim. sängynlaitoja?
Aina, N (%)

22 (19%)

26 (29%)

Sormukset, kellot ja käsikorut estävät hyvän käsihygienian toteutumisen.
Samaa mieltä, N (%)

119 (99%)

91 (100%)
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