
 
        
 

Sairaalahygienia              25.11.2021 

 

VAROTOIMIEN ALOITTAMINEN VUODEOSASTOLLA K-HKS:SSA 
 

 Eristyshuone valmistellaan ennen potilaan saapumista osastolle. 

 Ohjeet ja ovikortit löytyvät:  
Intra/Tutkimus ja hoito/Tutkimus- ja hoito-ohjeet/sairaalahygienia 

 Kosketusvarotoimet (nro 8925) 
 Ilmavarotoimet (nro 8927) 
 Pisaravarotoimet (nro 8929) 

Vatsatautiepidemiaohje vuodeosastoille (nro 8939): Ohjeita toiminnasta Noro-
virusepidemian aikana.  
 

 Kosketusvarotoimissa ja pisaravarotoimissa käytetään yhden hengen potilashuonetta. 
Hyvässä eristyshuoneessa on potilashuoneen lisäksi wc- ja pesutilat sekä etei-
nen/sulkutila. Jos omaa wc- ja pesutilaa ei ole, potilas voi käyttää sovittuja osaston yh-
teisiä tiloja.  

 

 Ilmavarotoimissa käytetään sulkutilalla varustettua alipaineistettua eristyshuonetta, jos-
sa on wc- ja pesutila. 

 

 Eristyshuoneen sisäoveen laitetaan varotoimista tiedottava ovikortti. Huonetta valmiste-
leva hoitaja merkitsee esim. korostuskynällä ovikorttiin, mitkä varotoimet ovat kyseessä 
(esim. ilmavarotoimissa: MDR-tuberkuloosi/herkkä tuberkuloosi, kosketusvarotoimin: 
moniresistentti bakteeri/virus- tai antibioottiripuli jne.). 

 

 Potilashuoneen käytävänpuoleiseen oveen laitetaan ovikortti, jossa pyydetään vieraili-
joita ”ottamaan yhteys hoitohenkilökuntaan ennen huoneeseen menoa.” 

 

 Eristyshuoneeseen varataan potilaskohtaiset hoito- ja tutkimusvälineet ovikortin mu-
kaan. Kun ovikortin mukaiset hoitovälineet on viety huoneeseen, merkitsee viejä nimi-
kirjaimensa ovikorttiin hoito- ja tutkimusvälineen kohdalle. Muita tarvikkeita viedään sen 
mukaan mitä kyseisen potilaan hoidossa tarvitaan. Mahdollisia toimenpiteitä varten vie-
dään instrumentteja sen verran, kun toimenpiteessä tarvitaan. Sidetarvikkeita, vaippoja 
yms. viedään huoneeseen noin vuorokauden kulutusta vastaava määrä. Eristyksen 
purkamisen yhteydessä kaikki huoneessa olevat kertakäyttöiset tarvikkeet, kuten vaipat 
ja sidetarpeet on pantava roskiin, samoin myös suljetuista kaapeista laitetaan sisältö 
roskiin. 

 

 Eristyshuoneen eteiseen/sulkutilaan varataan suojaimia, roska- ja pyykkipusseja. Suo-
jautuminen koskee kaikkia eristyshuoneessa toimivia.  

 

 Varotoimien alkamisesta/loppumisesta tiedotetaan tietoa työssään tarvitseville mm. sai-
raalahuoltajille. Laboratorion tutkimuspyyntöihin laitetaan merkintä varotoimista. 

 

 Varotoimin hoidettavaa potilasta ohjataan, jotta hän ymmärtää mikä hänessä on tartut-
tavaa ja miksi hänen liikkumistaan rajoitetaan. Myös potilas ohjataan käyttämään kä-
sihuuhdetta. Henkilökunta ohjaa potilaan omaiset ja muut vierailijat. 

 

 Eristyshuoneet siivotaan viimeiseksi. Sairaalahuoltaja pukeutuu varotoimiohjeen mu-
kaisiin suojavarusteisiin. Jos kyseessä on vatsatautiepidemia, niin siivouksesta on ohje 
Intrassa. Intra: Tutkimus ja hoito/Tutkimus- ja hoito-ohjeet/ sairaalahygie-
nia/Sairaalasiivous vatsatautiepidemian aikana     
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