Altistuminen antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille
Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.
Hyvä vastaanottaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP:n) sairaalaan tai hoitolaitokseen vuodeosastolle
tai toimenpiteeseen tuleville potilaille tehdään seulontaa bakteerikantajien tunnistamiseksi.
Tavoitteena on torjua resistenttien (=antibiooteille vastuskykyisten) bakteerien leviäminen
VSSHP:n sairaaloissa ja laitoksissa. Resistentin bakteerin kantajuuden toteaminen
mahdollisimman varhain estää tehokkaasti niiden leviämistä sairaaloissa ja terveydenhuollon eri
laitoksissa. Lisätietoja löydät hoito-ohjeet.fi sivustolta ohjeesta Resistenttien bakteerien
torjunnan periaatteet
Tarvittavat
seulontanäytteet
Rastita
vaihtoehto

Olet saattanut altistua vastustuskykyisille bakteereille,
jostakin seuraavasta alla mainitusta syystä johtuen
(lomakkeen täyttäjä valitsee vasemmalle vaihtoehdon).

MRSA- VRE
SeVi

ResGNS

1. Altistus, koska olet ollut edeltäneen vuoden (1)
aikana ulkomailla yli vuorokauden lääkärin hoidossa
tai toimenpiteessä sairaalassa / laitoksessa.

x

x

x

2. Altistus, koska olet edeltäneen vuoden (1) aikana
asunut lastenkodissa ulkomailla / pakolaisleirillä /
vastaanottokeskuksessa tai ollut turvapaikanhakijoina.

x

x

x

3. Altistus, koska olet ollut edeltävän vuoden aikana
potilastyössä tai opiskelemassa ulkomailla
sairaalassa / hoitolaitoksessa.

x

x

x

4. Altistus, koska asut ja/tai työskentelet sikatilalla.

x

5. Altistus, koska samassa taloudessa kanssasi asuu
moniresistentin mikrobin kantaja. Lomakkeen täyttäjä
rastittaa seulottavan mikrobin.

MRSA- VRE
SeVi

ResGNS

6. Altistus, koska olet ollut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella jonkun aikaisemman hoitojaksosi
aikana positiivisen potilaan kanssa samaan aikaan
hoidettavana (näytteenoton tarpeellisuus ja seulottava
mikrobi on merkitty sähköiseen potilas
kertomusjärjestelmään). Lomakkeen täyttäjä rastittaa
seulottavan mikrobin.

Lomakkeen täyttäjä valitsee vaihtoehdon:


Pyydämme, että otat yhteyttä omaan terveyskeskukseen, näytteiden ottamista varten.
Ota tämä lomake mukaan terveyskeskukseen.



Saat erillisen lähetteen / etänäytelähetteen laboratorioon näytteiden ottamista varten.

Sinulta otetaan näytteet pumpulitikuilla, tavallisimmin nenästä, nielusta, ja peräaukolta sekä
mahdollisista ihottumista ja haavoista. Seulottava bakteeri vaikuttaa näytteenottokohtien
valintaan. Näytteet otetaan kahtena eri päivänä. Näytteidenotto on varmistustoimenpide, eikä
anna aihetta huoleen. Näytteidenotto ei vaadi erityistä valmistautumista. Tulosten
valmistuminen kestää noin viikon. Negatiivisten näytevastausten jälkeen ei tarvita muita
toimenpiteitä. Jos näyte on positiivinen, sinuun otetaan yhteyttä joko sairaalasta tai omasta
terveyskeskuksesta.
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