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Sairaalahygienia               6.3.2018 

 

 
 

HOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT – INFEKTIOLUOKAT K-HKS:SSA 
 

 
 
1. Leikkaushaavainfektio 1A Pinnallinen ulottuu ihoo n tai ihonalaiseen  

     kudokseen 
 1B Syvä – ulottuu faskiaan tai lihakseen. Haava        

                                avautuu spontaanisti tai avataan, märkäerite. 
 1C Leikkausalue/elininfektio - infektio ulottuu faskian    

     tai lihaksen alle. 
 
2. Oireinen virtsatieinfektio 

 
Potilaalla on virtsainfektioon sopivia oireita (dysuria, kylki-
kipu, kuume). Oireeton tai merkitykseltään epävarma bak-
teruria ilmoitetaan vain, mikäli lääkäri määrää hoidoksi 
mikrobilääkkeen. 

 
3. Sepsis 

 
3A Veriviljelypositiivinen 

 3B Kliininen sepsis – oirekuva sopii sepsikseen, verivilje-
lynegatiivinen, ei tiedossa olevaa infektiofokusta. 

 3C Verisuonikatetreihin liityvä 
 
4. Keuhkokuume 

 
Kliinisen löydöksen, radiologisen tutkimuksen ja/tai mik-
robiologisen löydöksen perusteella todetaan keuhkokuu-
me. 

 
5. Muu alahengitystieinfektio 
 

 
Bronkiitti, trakeobronkiitti, trakeiitti, keuhkoabsessi tai em 
pyeema. Thx-kuvassa ei parenkyymi-infiltraattia. 

 
6. Mahasuolikanavan infektio 

 
6A Gastroenteriitti 

                          Oksentelu/pahoinvointi/ripuli, jonka aiheuttaja kliinisen      
                          arvion mukaan tai laboratoriokokein varmistettuna on                   
                          mikrobi. esim. Clostridium difficile 

 6B Intra-abdominaalinen abskessi/peritoniitti 
 6C Hepatiitti 
 6D Muu mahasuolikanavainfektio (esim.ercp aiheuttama, 

     ruokatorven Candida, CMV-koliitti jne.) 
 6E PD-peritoniitit 

 
7. Iho-ja pehmytosainfektio 7A Palovammainfektio 

 7B Selluliitti,fasciitti tai vastaava 
 7C Mastiitti 
 7D Ihon streptokokki ja stafylokokki-infektiot erityisesti  

     lapsilla 
 7E Sydämen tahdistimeen liittyvät infektiot 
 7F Muut (esim. painehaavojen infektiot) 

 
 
8. Sukuelinten infektiot 

 
 
8A Endometriitti 

 8C Episiotomia-infektio 
 8D Muut 



2(2) 

 

 
9. Luu- ja nivelinfektio 

 
9A Osteomyeliitti (esim. osteosynteesimateriaaliin liittyvä) 

 9B Artriitti 
 9C Muut 

 
10. Sydän-tai verisuoni- 
      infektio 

 
10A Laskimo-,valtimoinfektiot, myös kanyyleihin liittyvät 

 10B Mediastiiniitit ja perikardiitit 
 10C Muut (esim. endokardiitti) 

 
11. Keskushermostoinfektio 

 
11A Meningiitti 

 11B Aivojen ja selkäytimen prosessit (aivo-, subduraali-, 
epiduraaliabsessi, enkefaliitti) 

 11C Muut 
 
12. Silmä-,korva,nenä-ja suu 
      infektio 

 
12A Endoftalmiitti 

 12B Konjunktiviitti 
 12C Muu silmäinfektio 
 12D Välikorvan tulehdus 
 12E Sinuiitti 
 12F Muut ylähengitystieinfektiot 
 12G Suuontelon infektio 

 
13. Muu infektio 

 

 

 

SAI-Effica-antibioottiheräte avaa automaattisesti infektioilmoitusikkunan kun 

osastolääkitykseen lisätään/muutetaan antibiootti. Lääkkeen määrännyt lääkäri 

on velvollinen ilmoittamaan ilmoituksen syyn (avoinfektio/sairaalainfektio/toisen 

hoitolaitoksen infektio/profylaktinen antibiootti) ja infektioluokan (1-13), muissa ti-

lanteissa paitsi profylaktisen antibiootin kohdalla. Ilmoitusikkunan muistio-

kenttään voi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä viestiksi ilmoituksen hyväksyjälle 

(osaston hygieniayhdyshenkilö). Infektiot tulee tarkastaa ja hyväksyä kuukausit-

tain. K-HKS:n toisessa yksikössä/osastolla alkunsa saanut hoitoon liittyvä infek-

tio ilmoitetaan soittamalla siihen yksikköön jossa ko. infektio on saanut alkunsa 

(erityisesti toimenpiteisiin liittyvät infektiot).  Ilmoituksen vastaanottanut yksikkö 

tekee infektioilmoituksen SAI:hin.  
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