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on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Se on myös taloudellisesti kannattavaa
toimintaa, sillä torjuttavista infektioista aiheutuu merkittäviä kustannuksia.
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Hoitoon liittyvien
infektioiden torjunta

Hoitoa ja hoivaa annetaan yhä useammin myös kotona, ja hoito onkin ketjuuntunut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kodin
yhteistyöksi. Infektioiden tehokas torjunta edellyttää hyvää tiedonkulkua ja
yhteistyötä ketjun joka kohdassa. Kirja antaa selkeiden ohjeiden lisäksi hyödyllisen yleiskuvan hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta eri ammattiryhmien
työssä.
Kirjassa käsitellään hoitoon liittyvien infektioiden syitä, ehkäisyä, torjuntaa ja
seurantaa. Kaikkia ammattiryhmiä koskevat hyvät hoito- ja toimintakäytännöt
sekä varotoimet käsitellään perusteellisesti. Aihetta syvennetään erikoisaloihin
ja erityisiin potilasryhmiin sekä ongelmamikrobeihin liittyvien käytäntöjen
kautta. Hoito- ja toimintakäytäntöjä käsitellään käytännönläheisesti. Uuden
tartuntatautilain asettamat vaatimukset on huomioitu kirjan ohjeissa.
Tämä on aiemmin Suomen Kuntaliiton kustantaman kirjan 7. painos. Kirja on
tarkoitettu kaikille potilaiden hoitoon sekä toimintayksiköiden huoltoon ja
muihin toimintoihin osallistuville ammattilaisille.
Puhtain käsin potilaan parhaaksi!
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KORJAUKSIA 7. UUDISTETTUUN PAINOKSEEN
Kirjan 7. uudistettu painos ilmestyi kesäkuussa 2018 (ISBN 978-952-343-110-2). Tähän tiedotteeseen on
koottu muutokset, jotka on tehty kirjaan kesäkuun painoksen jälkeen. Uusin saatavilla oleva painos on 7.
uudistettu, tarkistettu painos, ISBN:978-952-343-164-5.

LUKU 11 Alaotsikko: Käsien saippuapesu –
näkyvän lian poisto
Sivun 123 alaotsikon alle on lisätty seuraavat virkkeet:
Kädet pestään vedellä ja saippualla töihin tullessa,
ennen ruokailua ja WC-käynnin jälkeen. Desinfektiota edeltävää saippuapesua suositellaan vain, kun
käsissä on likaa tai ne ovat kontaminoituneet suolistoinfektioita aiheuttavilla mikrobeilla.
TAULUKKO 13.1. Infektiosairauksissa tarvittavat
varotoimet sairaalahoidossa (s. 151–153)
Ebolan, MERSin ja SARSin kohdalla on muutettu Varotoimet ja niiden kesto -sarakkeen teksti
seuraavaan muotoon: Ilmaeritys sekä kosketus- ja
pisaravarotoimet koko sairaalahoidon aikana (ks.
myös päivitetyt ohjeet www.thl.fi, tai
www.ecdc.eu.net)
Tuberkuloosi – extrapulmonaalinen, märkivä
kohdalla on muutettu Varotoimet ja niiden kesto
-sarakkeen teksti poistamalla sanat tai 3 negatiivista
viljelyä. Oikea ohje on: Ilmaeristys ja kosketusvarotoimet kunnes eritys on lakannut.

LUKU 43 Hoitoon liittyviä virusinfektiota
Sivuille 407–408 on lisätty uusi kappale: Verenvuotokuumeet ja siihen liittyvä taulukko:
KATSO SEURAAVA SIVU

LUKU 46 Desinfektio ja desinfektiomenetelmät
Kuvaan 46.1. on muutettu lämpödesinfektion lämpötila laatikossa nro 3: Lämpödesinfektio* 90°C, 1 min.
LUKU 51 Siivous ja pintojen desinfektio
Sivulla 477 on muutettu aktiivikloorin pitoisuutta.
Edellisessä painoksessa pitoisuudeksi ilmoitettiin
1 000 ppm. Nyt pitoisuus voi olla 500–1 000 ppm:
Käytettäessä klooria desinfektioaineena sen aktiiviklooripitoisuudeksi eritetahradesinfektiossa riittää
500–1 000 ppm, kun erite ensin poistetaan kertakäyttöpyyhkeellä tai muulla vastaavalla kertakäyttömateriaalilla.
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Verenvuotokuumeet
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Krimin-Kongon
verenvuotokuume

Hyalomma-puutiaiset/
kasvissyöjänisäkkäät

Itä-Eurooppa: Bulgaria, Kosovo,
Albania, Etelä-Venäjä, Keski- ja
Länsi-Aasia: Iran, Pakistan
Afrikka: Kongo, Etelä-Afrikka

2–12

10–40 %

ribaviriini

*Lassa
Ei / Mastomys-rotta
Länsi-Afrikka: Nigeria, Senegal,
Mali
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7–12
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Koillis-Bolivia: Benin savanni

*Guanarito
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