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Influenssakausi on alkamassa
Infektiolääkäri Kirsi Valve
Marraskuun aikana on maassamme todettu yksi
influenssa B- ja viisi influenssa A-tapausta. Viikolla 49 todettiin Pirkanmaalla influenssa A ulkomaanmatkalla alkaneen kuumetaudin syyksi.

Riskiryhmiin kuuluville on suositeltavaa aloittaa
oseltamiviirilääkitys (Tamiflu®) mahdollisimman
pian influenssaa epäiltäessä.

On hyvin todennäköistä, että kotimaiset yksittäiset
tapaukset lisääntyvät seuraavien viikkojen aikana,
kausi-influenssaepidemian odotetaan käynnistyvän alkuvuodesta.




Euroopassakin on ollut vielä hiljaista influenssarintamalla ja suurin osa tähän mennessä tyypitetyistä A-influenssoista on ollut H3-alatyyppiä. Toistaiseksi oseltamiviiriresistenssiä ei ole havaittu. Euroopan tautiviraston nettisivuilta löytyvästä interaktiivisesta kartasta voi hakea muutaman viikon
viiveellä
päivittyvää
tietoa
osoitteesta:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_inf
luenza/epidemiological_data/Pages/influenza_activity_
EU_EEA_activity_maps.aspx
Lyhyt kertaus influenssan oireista:
Aikuisilla tyypillistä on taudin äkillinen ja raju
alku korkealla kuumeella ja vilunväristyksillä.
Muita oireita ovat päänsärky, lihassärky, huonovointisuus ja kuiva yskä. Myös kurkkukipua
ja nenän tukkoisuutta voi taudin alkuvaiheessa esiintyä.
 Lapsilla voi edellä mainittujen oireiden lisäksi
olla nuhaa. Pienillä lapsilla suolisto-oireet (pahoinvointi, ruokahaluttomuus, oksentelu) ovat
tavallisempia kuin aikuisilla.



Ennen kuin varsinainen kausi-influenssa epidemia
on käynnistynyt, tulisi pyrkiä toteamaan influenssa
diagnostisin näyttein:
 Nukleiinihappo-osoitus (InfvNhO 20787), joka
otetaan tikkunäytteenä nenästä / nielusta tai
imulimanäytteenä nenänielusta. Tästä näytteestä saadaan selville, onko kyse influenssa
A-infektiosta ja sen alatyyppi (esim. H1N1,
H1N1v, H3N2).
 Antigeeniosoituksella nenänielun tikkunäytteestä (InfABAg 4746) voidaan selvittää Binfluenssan mahdollisuus.

Riskiryhmät:
Yli 65-vuotiaat
Raskaana olevat naiset tai juuri synnyttäneet
(< 2 viikkoa synnytyksestä)
 Perussairaus:
 Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus, esim. sepelvaltimotauti tai sydämen
vajaatoiminta.
 Krooninen keuhkosairaus, esimerkiksi
toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä
vaativa
astma,
keuhkoahtaumatauti,
keuhkolaajentuma tai muu hengitystä vaikeuttava keuhkosairaus.
 Krooninen aineenvaihduntasairaus, kuten
tabletti- tai insuliinihoitoinen diabetes tai
lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta.
 Näiden lisäksi on lukuisia kroonisia aineenvaihduntasairauksia, joita sairastavat
kuuluvat lääketieteelliseen riskiryhmään.
Esimerkkejä näistä ovat krooninen alfaantitrypsiinin puute ja hereditaarinen angioödema.
 Krooninen maksasairaus tai munuaisten
vajaatoiminta.
 Vastustuskykyä heikentävä tauti esim.
leukemia, lymfooma, HIV-infektio tai pernan poiston jälkitila.





Vastustuskykyä heikentävä hoito esim. elinsiirtoon, syöpähoitoon, reumaan, Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehdukseen
liittyen. Esimerkkejä tällaisista hoidoista ovat
solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja ja kortikosteroidi > 15 mg/vrk yli 2 viikkoa.
Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti, joka heikentää hengitys- tai yskimisfunktiota (esim. selkäydinvamma, MS-tauti,
Myasthenia Gravis).

Myös pienet, alle kouluikäiset lapset saattavat
hyötyä mahdollisimman varhain aloitetusta lääkityksestä: sairastamisaika lyhenee ja komplikaatioiden, erityisesti korvatulehduksen, riski pienenee
merkittävästi. A-influenssakaudella suositellaan
kuumeisen, influenssaoireisen lapsen oseltamiviirihoidon aloittamista 24 tunnin kuluessa oireiden
alusta: hyöty pienenee suhteessa aloitusviiveeseen. Hoidon aloitusta voi harkita vielä 48–72
tunnin kuluttua oireiden alusta.





hiha olkavarren kohdalta suun ja nenän
eteen.
Jos käytät nenäliinaa, käytä sitä vain kerran ja laita se heti käytön jälkeen jäteastiaan.
Jos hengitystie-eritteitä joutuu käsillesi,
puhdista kädet heti kun se on mahdollista.
Terveydenhuollon toimipisteissä käytetään käsihuuhteita, muualla kädet pestään vedellä ja saippualla.

Oseltamiviirin annos on aikuisille 75 mg x 2, mutta
annos voidaan nostaa 150 mg x 2 ylipainoisilla
(BMI ≥30) ja immuunipuutteisilla harkinnan mukaan. Munuaisten vajaatoiminnassa annosta on
redusoitava. Lapsille oseltamiviiri annostellaan
painon mukaisesti (< 15 kg 30 mg x 2, 15–23 kg
45 mg x 2, 23–40 kg 60 mg x 2, > 40 kg 75 mg x 2
). Hoidon kesto on yleensä 5 vrk, sairaalahoidossa olevilla immuunipuutteisilla potilailla voidaan
hoitoa tarvittaessa jatkaa pidempäänkin.
Terveydenhuollon ammattilainen - nyt on viimeinen hetki ottaa kausi-influenssarokotus!
Tarkista, onko oma rokotussuojasi kunnossa ja
tarjoa rokotusta aktiivisesti riskiryhmään kuuluville
potilaille.
Influenssa tarttuu varsin helposti pisara- ja kosketustartuntana. Älä tule töihin sairaana, muista
yskimishygienia ja opeta se myös potilaille:



Yski, aivasta ja niistä aina tiiviisti kertakäyttönenäliinaan, älä käsiisi.
Jos et ehdi ottaa nenäliinaa esille, estä
nestepisaroiden leviäminen nostamalla

Uusinta uutta – matkailuesitiedot kysytään sairaalaan jääviltä potilailta
Infektiolääkäri Reetta Huttunen ja ylilääkäri Risto Vuento
Maailmanlaajuiset ongelmat resistentteihin mikrobeihin liittyen lisääntyvät päivä päivältä. Viimeisimpänä ongelmana ovat erityisesti Intiassa laajasti ympäristössä esiintyvät laajakirjoista karbapenemaasia tuottavat enterobakteerit, joita kantautuu matkailijoiden mukana Suomeen. Näiden
laajasti vastustuskykyisten bakteereiden aiheuttamien infektioiden hoitoon ei ole käytössä tehokkaita antibiootteja. Karbapenemaasikantojen leviäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on estettävä.
Kosketuseristystoimenpiteiden oikea toteutus,
potilaasta otettavat seulontanäytteet ja alati muuttuva tilanne koettelevat nyt ennennäkemättömällä
tavalla työntekijöiden ja yksiköiden kykyä omak-

sua uutta tietoa. Yksiköiden hygieniayhdyshenkilöt
ovat avainasemassa uusien ohjeiden jalkauttamisessa. On tärkeää, että ulkomaanmatkailusta
kysyminen tulisi osaksi esitietojen hankkimista jo
ensiavussa kaikkien sairaalaan jäävien potilaiden
kohdalla. Ongelmatilanteissa konsultoidaan infektiolääkäriä.
Kysytään ulkomaanmatkailusta
Jokaisen sairaalaan jäävän potilaan ulkomaanmatkailu tulee selvittää viimeisen puolen vuoden
ajalta heti sairaalaan tullessa. Kyseessä on uusi
käytäntö, joka koskee muitakin kuin infektiosairauden vuoksi hoidettavia sairaalapotilaita.

Mistä maista karbapenemaasikantoja tulee,
miten toimitaan ja mitä näytteitä otetaan?

Entä ulkomailla sairaanhoitoa saanut? Mikä
muuttuu?

Intiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa esiintyy
laajalti karbapenemaaseja tuottavia enterobakteereita, siksi näissä maissa matkailleesta potilaasta
otetaan samat näytteet, kuin ulkomailla sairaanhoitoa saaneesta potilaasta (Taulukko 1 ja 2).
Intiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa edeltävän kuuden kuukauden aikana matkailleet hoidetaan sairaalassa kosketuseristyksessä, jos heillä
on infektio-oireita, kuten esimerkiksi kuumetta.
Ripulioireiset sairaalapotilaat kosketuseristetään aina. MRSA -seulontanäytteet otetaan normaaliin tapaan kaikista sairaalaan jäävistä potilaista.

Syksyllä Infektioyksikkö julkaisi ohjeen, jonka
mukaan sairaalaan jäävä potilas, joka on saanut
edeltävän kolmen kuukauden aikana ulkomailla
sairaanhoitoa, tulisi hoitaa kosketuseristyksessä
PSHP:n sairaalassa. Koska on edelleen epäselvää, kuinka pitkään resistenttien enterobakteerien
kantajuus jatkuu ja on tarve yhtenäistää valtakunnallista ohjeistusta, edeltävän sairaanhoidon aikaraja on nostettu kuuteen kuukauteen. Muilta osin "
Sairaalahygieniaohjeet ulkomailla sairaanhoitoa
saaneiden potilaiden hoitoon" säilyy ennallaan.

Matkailijoiden näytteenoton lisääntyessä saadaan
lähikuukausien aikana selville, kantautuuko turisteilta resistenttejä enterobakteerikantoja Pirkanmaalle. Jos näin tapahtuu, eristystoimenpiteitä
voidaan joutua kiristämään.

Ulkomailla sairaanhoitoa saaneet potilaat hoidetaan tavanomaisten varotoimien lisäksi kosketuseristyksessä ja otetaan MDRsVi (katso näytteenotto) ja MRSA -seulontanäytteet sekä virtsaviljely. Kosketuseristys voidaan purkaa, mikäli
kaikki seulontanäytteet on otettu ja resistenttejä
mikrobeja ei ole todettu (Taulukko 3). Mikäli potilaalla todetaan moniresistentti gramnegatiivinen
sauvabakteeri tai muu eristystä vaativa mikrobi,
hoidetaan potilas kosketuseristyksessä myös
tulevilla hoitojaksolla.

Taulukko 1. Mitä uutta, milloin hälytyskellojen tulee soida?
Mitä uutta, milloin hälytyskellojen
tulee soida?

Miten pitää toimia?



Potilas on ollut ulkomaisessa
sairaanhoidossa viimeisen
puolen vuoden aikana



Kosketuseristys ja näytteenotto



Potilas on matkaillut Intiassa,
Pakistanissa tai Bangladeshissa
viimeisen puolen vuoden aikana



Tavanomaiset varotoimet käytössä.
Näytteenotto.
Ongelmatilanteissa infektiolääkärin konsultaatio



Potilas on matkaillut Intiassa,
Pakistanissa tai Bangladeshissa
viimeisen puolen vuoden aikana
ja hänellä on infektio-oireita,
kuten ripulia tai kuumetta ja
hän jää sairaalaan hoitoon.



Kosketuseristys ja näytteenotto

Taulukko 2. Näytteenoton yhteenveto 6kk aikana ulkomaisessa sairaanhoidossa olleelta tai Intiassa, Bangladeshissa tai Pakistanissa matkailleelta, joka on jäämässä sairaanhoitoon.

Näyte
1) 4358 MRSAVi
2) 9690 MDRsVi
3) 1155 U--BaktVi
4) Infektio-oireiden mukaiset näytteet

Sairaalaan tulopäivä 2 päivää sairaalaan 4 päivää sairaalaan tulosta
(päivä 0)
tulosta
●
●
●
●
●
tarvittaessa

Taulukko 3. Kosketuseristyksen kesto ulkomaisessa sairaanhoidossa olleella.
Tilanne

Kosketuseristyksen kesto alkavalla
hoitojaksolla

Kosketuseristyksen kesto,
jos resistentti mikrobi todetaan

Suora sairaalasiirto

Kosketuseristys, kunnes näytteet on
vastattu negatiivisena

Aina tulevillakin hoitojaksoilla

Edeltävän 6kk aikana ulko- Kosketuseristys, kunnes näytteet on
mailla sairaalassa
vastattu negatiivisena

Aina tulevillakin hoitojaksoilla

Edeltävän 6 kk:n aikana
Tavanomaiset varotoimet. Kosketuseris- Aina tulevillakin hoitojaksoilla
Intiassa, Bangladeshissa tai tys, jos infektio-oireita tai jos näytteistä
Pakistanissa matkaillut
kasvaa resistentti bakteeri

Stetoskooppien ja näppäimistöjen desinfektiosta
Infektiolääkäri Reetta Huttunen, hygieniahoitaja Pirjo Järvinen
MRSA:n ja muiden pintojen välityksellä leviävien
mikrobien tehokas torjunta edellyttää, että kaikki
kosketuspinnat ja potilaaseen kajoavat välineet
ovat puhtaita. Sairaalahuolto ei desinfioi stetoskooppeja tai näppäimistöjä. Näistä huolehtivat
stetoskooppien ja näppäimistöjen käyttäjät itse.
Jotta mikrobien leviäminen potilaasta toiseen ehkäistään, stetoskoopit desinfioidaan jokaisen auskultaation jälkeen. Käsien desinfektio ennen näppäimistön koskettelua ehkäisee taudinaiheuttajien
lisääntymisen näppäimistöillä.
Käyttäjän desinfioitava
kohde
 Stetoskoopit

Näppäimistöjen ja stetoskooppien desinfektiota
varten on kehitetty desinfektiotuotteita, joiden
käyttö on ohjeistettu taulukossa. Desinfektioaineet
voivat ärsyttää ihoa ja aiheuttaa allergioita suorassa kosketuksessa, siksi desinfektioaineita käsiteltäessä käytetään aina suojakäsineitä. Tuotteita
ja pyyhkimisliinoja tulee olla aina helposti saatavilla kiertokärryissä tai tutkimushuoneissa joka yksikössä. Desinfektiotuotteita tilataan yksiköihin,
keskusvarastosta Cleanisept ja apteekista Desinfektol P.

Milloin desinfioidaan?


Jokaisen auskultaation
jälkeen



Tietokoneiden näppäimistöt



Päivittäin tai aina kun näkyvästi likaiset



Dect



Päivittäin

Desinfektioaine


Erisan Cleanisept®desinfektiopyyhkeet



Desinfektol P ja kertakäyttöinen siivouspyyhe

TAI

