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                 MRSA 

 Tietoa potilaalle ja hänen läheisilleen 
 

 
 

Mitä ovat Stafylococcus aureus ja MRSA?  
 
Stafylococcus aureus-bakteeri on yleinen terveiden henkilöiden iholla ja nenän 
limakalvoilla esiintyvä bakteeri. Jotkut niistä ovat kehittyneet vastustuskykyisiksi 
tähän bakteeriin tavallisesti käytettäville antibiooteille. Näille antibiooteille 
vastustuskykyisiä Stafylococcus aureus-bakteereja kutsutaan Metisilliinille 
Resistenteiksi Stafylococcus Aureuksiksi eli MRSA:ksi. Tavallisesti kuitenkin MRSA-
bakteereihin löytyy muita tehoavia antibiootteja. 
 
MRSA- kantajuus eli kolonisaatio tarkoittaa sitä, että bakteeria on iholla tai 
limakalvoilla aiheuttamatta henkilölle mitään oireita. Suurin osa MRSA:n kantajista 
on näitä oireettomia kantajia, eivätkä MRSA:n oireettomat kantajat tarvitse 
hoitoa. 
 
MRSA-infektiolla tarkoitetaan oireita aiheuttavaa bakteeritulehdusta. 
 
MRSA johtaa infektioon tavallisimmin sairaalapotilailla/laitoksessa asuvilla 
henkilöillä, jotka ovat iäkkäitä tai vaikeasti sairaita tai joilla on avoimia haavoja 
(sääri- tai painehaavat) tai katetreja (virtsa- tai verisuonikatetrit). Suurin osa MRSA-
infektioista on lieviä. 
Tietyissä tilanteissa vaara saada MRSA-infektio on tavallista suurempi. Näitä ovat 
esim. pitkittynyt sairaalahoito, aiempi antibioottihoito, tehohoito, kirurginen 
toimenpide. Terveen ihmisen riski saada MRSA-infektio on pieni. Lapset ja vanhukset 
eivät pelkästään ikänsä vuoksi ole erityisessä riskissä. 
 
Miten MRSA leviää ja miten leviämistä voidaan ehkäistä? 
 
Lähes poikkeuksetta MRSA leviää läheisessä ihokosketuksessa – käsien välityksellä 
henkilöstä toiseen.  
 
MRSA:n leviämistä voidaan ehkäistä noudattamalla hyvää käsihygieniaa. 
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MRSA-kantaja osastohoidossa: 
MRSA-kantajaa voi käydä tapaamassa osastolla normaalisti. Vierailijat ottavat 
käsidesinfektioainetta seinätelineestä tai sängynpäätytelineestä 
osastolle/huoneeseen tullessa ja sieltä lähtiessä. Myös potilas käyttää käsihuuhdetta 
henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan. Jos vierailija osallistuu potilaan 
hoitotoimenpiteisiin, henkilökunta ohjaa suojautumisessa. 
 
Varsinkin sairaaloissa MRSA voi aiheuttaa ongelmia, koska niissä on paljon potilaita, 
jotka ovat erityisen alttiita MRSA-infektioille. Tämän vuoksi sairaaloilla on omia 
varotoimia MRSA:n leviämisen estämiseksi ja yksi näistä on MRSA-potilaan 
hoitaminen erillään muista potilaista yhden hengen huoneessa. 
 
Kotona huomioitavia asioita: 
Noudattakaa tavanomaista käsihygieniaa eli kädet pestään, kun ne ovat likaiset, 
WC:ssä käynnin jälkeen sekä ennen ruuan valmistusta ja ruokailua. Jos teillä on 
haavoja, peskää kädet vedellä ja saippualla ja kuivatkaa ne kertakäyttöpyyhkeeseen, 
esim. talouspaperiin, ennen haavan hoitoa ja sen jälkeen. 
 
Varatkaa käyttöönne omat henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet kuten 
parranajokone, hammasharja, ihovoiteet, kynsisakset, kammat ja harjat. Kaikkien 
henkilökohtaisten tarvikkeiden puhtaanapitoon voitte käyttää tavallisia 
puhdistusaineita. Pitäkää myös haavanhoito- ja muut hoitotarvikkeet 
henkilökohtaisina. Mitään erityiskäytäntöjä kotona saunomisen, pesutilojen ja WC-
käyntien suhteen ei tarvita. 
 
Kotona riittää normaali puhtaustaso ja kodin siivoukseen voitte käyttää tavallisia 
puhdistusaineita. Astiat pestään muiden astioiden kanssa. Pyykki pestään 
tavalliseen tapaan vaatteille suositellussa lämpötilassa. Jätteet laitetaan normaalin 
jätteen joukkoon. Haavasidokset laitetaan suoraan jätepussiin. 
 
Kantajuus ei aiheuta esteitä vierailuille eikä rajoituksia kodin ulkopuoliseen 
elämään. 

 
Kertokaa aina teitä hoitaville lääkäreille ja hoitajille, että teiltä on löytynyt 
MRSA. 
 
 
Tarvittaessa lisätietoja hygieniahoitajilta: 040 1680 679 tai 040 1680 675. 
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