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Moniresistenttien mikrobien riskinarvio, varotoimet ja
näytteet potilaan tullessa ulkomailta

Määri-
telmä

Vuoden sisällä sairaala-
hoito ulkomailla (suorat
sairaalasiirrot ks. viereinen
sarake)
 > 24 h-kestoinen sairaala-

hoito tai toimenpide

Suorat sairaalasiirrot Turvapaikanhakija, pa-
periton tai pakolainen

Vuoden sisällä ulkomai-
sessa lastenkodissa asu-
minen

Varotoi-
met

Kosketusvarotoimet kunnes
kahdet seulontanäytteet
ovat osoittautuneet negatii-
visiksi.
 1-hengen huone

Jos 1 hh ei käytettävissä,
tilavarotoimet ja virka-ai-
kana yhteys hygieniahoi-
tajaan potilaan sijoitte-
lusta. Tilavarotoimet ei
sovellu, jos eritteet konta-
minoivat ympäristöä
(esim. erittävät haavat tai
hilseilevä
ihosairaus)

Kosketusvarotoimien lisäksi kädet
pestään vedellä ja saippualla aina
potilashuoneesta poistuttaessa;
pesun jälkeen kädet desinfioidaan
alkoholihuuhteella. Voimassa
kunnes kahdet seulontanäytteet
ovat osoittautuneet negatiivisiksi
 1-hengen huone

Jos 1 hh ei käytettävissä, tilava-
rotoimet ja virka-aikana yhteys
hygieniahoitajaan potilaan si-
joittelusta. Tilavarotoimet ei so-
vellu, jos eritteet kontaminoivat
ympäristöä (esim. erittävät haa-
vat tai hilseilevä ihosairaus)

Kosketusvarotoimet kunnes
kahdet seulontanäytteet ovat
osoittautuneet negatiivisiksi
 1-hengen huone

Jos 1 hh ei käytettävissä, ti-
lavarotoimet ja virka-ai-
kana yhteys hygieniahoita-
jaan potilaan sijoittelusta.
Tilavarotoimet ei sovellu,
jos eritteet kontaminoivat
ympäristöä (esim. erittävät
haavat tai hilseilevä ihosai-
raus)

Raskaana oleva turvapai-
kanhakija:
 Jos ensimmäiset seulonta-

näytteet negatiiviset, hoito
tavanomaisin varotoimin

 Seulomaton: Kosketusva-
rotoimet

Näytteen-
otto

 Seulontanäytteet kah-
tena eri päivänä

 Poliklinikkapotilaasta
voidaan ottaa kahdet seu-
lontanäytteet samalla
käynnillä (otetaan vain,
jos potilas on tulossa
osastolle tai toimenpitee-
seen)

 Seulontanäytteet kahtena
eri päivänä

 Seulontanäytteet kah-
tena eri päivänä

 Poliklinikkapotilaasta voi-
daan ottaa kahdet seulon-
tanäytteet samalla käyn-
nillä (otetaan vain, jos poti-
las on tulossa osastolle tai
toimenpiteeseen)
Raskaana oleva turva-
paikanhakija:

 1. seulontanäytteet noin
kuukautta ennen laskettua
aikaa

 2. seulontanäytteet synnyt-
tämään tullessa. Jos 1. seu-
lonnassa on saatu positiivi-
nen vastaus, ei uusia näyt-
teitä tarvita.



2 (2)

Näytteen-
ottokoh-
dat

MRSA (MRSAVi 4358)
 Nenä, nielu, rektum/peri-

neum
 Erittävät haavat ja mer-

kittävät ihorikot, vasta-
syntyneillä napa

 Katetrivirtsa, jos katetri
on ollut yli viikon

 Trakea, jos keinoilmatie

MDRs (MDRsVi 20837)
 Rektum
 Erittävät haavat ja mer-

kittävät iholeesiot
 Katetrivirtsa, jos katetri

ollut > 7 vrk
 Trakea, jos keinoilmatie

MRSA (MRSAVi 4358)
 Nenä, nielu, rektum/perineum
 Erittävät haavat ja merkitävät

ihorikot, vastasyntyneillä napa
 Katetrivirtsa, jos katetri on ollut

yli viikon
 Trakea, jos keinoilmatie

Lisäksi sydänleikkaukseen tule-
vilta lapsilta MRSA-pcr
(MRSANhO 4981)
 Nenä, nielu, rektum/peri-

neum
 Erittävät haavat ja merkittä-

vät ihorikot, vastasyntyneillä
napa

MDRs (MDRsVi 20837)
 Rektum
 Erittävät haavat ja merkittävät

iholeesiot
 Katetrivirtsa, jos katetri ollut >

7 vrk
 Trakea, jos keinoilmatie
VRE (VREVi 1788)
 Rektum
Candida auris (CaauVi 21786)
 Kainalot (yhdellä tikulla näyte

kummastakin kainalosta)
 Nivuset (yhdellä tikulla kum-

mastakin nivusesta)
 Nielunäyte; jos keinoilmatie,

nielun sijasta näyte trakeali-
masta

 Rektum
 Haavat (näyte erittävimmästä

haavasta),
 Katetrivirtsa, jos virtsakatetri

ollut >7vrk

MRSA (MRSAVi 4358)
 Nenä, nielu, rektum/ peri-

neum
 Erittävät haavat ja merkit-

tävät ihorikot, vastasynty-
neillä napa

 Katetrivirtsa, jos katetri on
ollut yli viikon

 Trakea, jos keinoilmatie

Lisäksi lapsilta ESBL
(ESBLVi 4817)
 Rektum
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