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• Ohjeet ja suositukset pohjautuvat Tays:n hygieniayksikön suosituksiin 

 

• Coxan vuodeosastolla jokaiselle uudelle työntekijälle kuuluu 
hygieniaperehdytys 

 

•  Kaikkien potilaiden kohdalla noudatetaan tavanomaisia varotoimia 
Tinkimätön käsihygienia 
  Suojainten oikea käyttö 
  Aseptiset toimintatavat 
  Veritartunnan ehkäisy 
  Yskimishygienia 
 

• Lisäksi potilaiden hoidossa noudatetaan myös muita annettuja hygieniaohjeita 
mm. siivouksesta, hoito- ja tutkimusvälineistä  ja potilashuoneiden 
varustelusta.  

 
 

                    

 

Yleistä Coxan hygieniakäytännöistä 
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Hygieniaperehdytys Coxan vuodeosastolla 
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Miten tekonivelinfektiopotilaat saapuvat 
vuodeosastolle? 
 
• Tekonivelinfektiopotilas saapuu vuodeosastolle hoitoon joko 

päivystyksenä tai elektiivisesti 
 
• Coxan poliklinikan, Acutan tai lähetteen perusteella suoraan 

vuodeosastolle  
 

• Esimerkiksi osastohoidon aikana ilmenneen haavan 
poikkeuksellisen vuodon vuoksi 
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Infektiopotilaat Coxassa 
 
 

 

• Infektiopotilaat (myös epäily infektiosta) sijoitetaan aina yhden hengen 
huoneisiin  
 Eristyshuoneita vuodeosastolla 4 (oma sulkutila) 
 Yksi eristyshuone valvomon yhteydessä 
 Viisi huonetta, joissa mahdollisuus omaan wc:n/suihkuun    

 

•  Infektiopotilaat hoidetaan kosketusvarotoimin  
 Kertakäyttöinen suojatakki potilaan lähihoidossa, koskettaessa potilaaseen tai 

hänen vuodevaatteisiinsa, tarvittaessa suu-nenäsuojus 
 Tutkimus ja hoitovälineistö huonekohtaisia tai kertakäyttöisiä 

 

• Henkilökuntaresurssit huomioiden tavoitteena aamuvuorossa omahoitajat, 
ilta-ja yövuorossa hoidetaan huomioiden eristyskäytännöt 
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Tekonivelinfektiopotilaan erityispiirteet 
• Moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken 

• Infektiopotilaat (myös epäily) tulee merkitä tietojärjestelmään (Pegasos) 
keltaisena  värikoodina 

• Perussairauksien hoito infektion yhteydessä esim. sydänsairaudet, diabetes  

• Lääkehoidon erityispiirteet: kotilääkitys, riittävä kipulääkitys, antibiootit, 
tromboosiprofyksia  

• Laboratoriopyyntöihin tulee merkintä kosketusvarotoimista 

• Crp päivittäin, lämpö x 2 vuorokaudessa 
 Lisäksi usein muita verikokeita hoitoon liittyen 

• Pyykki kerätään huonekohtaisiin pyykkipusseihin, niiden jatkokäsittely 
tavanomainen 

• Erityshuoneissa on oma DEKO sekä huonekohtaiset tarvikkeet (Huoneisiin 
viedyt tavarat ovat ”likaisia”, niitä ei saa käyttää seuraavalle) 
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• Hyvästä ravitsemustilasta huolehtiminen, tarvittaessa lisäravinteet 

• Hyvä perushoito 

• Haavahoidon erityispiirteet huomioidaan päivittäisestä hoitotyössä 

• Mobilisaation huomioiminen päivittäisessä hoitotyössä 

• Potilaan yksilöllisyys ja tukeminen, omaisten huomioiminen  

 

Tekonivelinfektiopotilaan erityispiirteet 
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Coxan Infektiopoliklinikka 
 

• Vuodeosastohoidon jälkeen tekonivelinfektiopotilaan hoito 
keskitetään yleensä infektiopoliklinikalle sovitun aikataulun 
mukaisesti 
 Toiminta aloitettu keväällä 2012  
 Käyntejä vuosittain runsas 200 
 Toimii tiistaisin ja keskiviikkoisin  

• Vastaanotolla läsnä ortopedi, infektiolääkäri sekä sairaanhoitaja 
• Kiinteää yhteistyötä mm. vuodeosaston sekä Tays:n 

hygieniahoitajan kanssa 
• Kuukausittain infektiomeetingit työryhmän kesken 
• Potilaille/jatkohoitopaikkaan  soitetaan n. 5 viikkoa 

kotiutumisesta 
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…. Mikäli herää epäily tekonivelinfektiosta toivomme yhteydenottoa Coxaan….. 
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