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1. Clostridium Difficile – tässä ja nyt

Laajakirjoisten antibioottien käyttö on lisääntynyt Pohjoismaissa mer-
kittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu pääasiassa 
siitä, että useisiin vakaviin tulehduksiin hoitoa tarvitsevien potilaiden 
määrä on lisääntynyt. Laajakirjoisten antibioottien käytön lisäänty-
misen epäsuora seuraus on Clostridium Difficile -bakteerin aiheutta-
mista tulehduksista kärsivien potilaiden määrän kasvu. Tässä raportissa 
valaistaan Clostridium Difficile -bakteeritartuntojen lisääntymisen syitä 
ja seurauksia.

Elämme vuosi vuodelta yhä vanhemmiksi. Tämä kehitys on ollut 
nähtävissä koko viime vuosisadan ja jatkunee seuraavan 20-30 vuo-
den ajan. Korkeampi eliniänodote johtaa iäkkäiden potilaiden määrän 
ja hoidon tarpeen kasvuun. Hoitokeinojen lisääntyminen taas vaikuttaa 
osaltaan eliniänodotteen kasvamiseen. 

Kroonisesti ja vakavasti sairaiden potilaiden määrä tulee kasvamaan 
myös pohjoismaisissa sairaanhoitojärjestelmissä. Tähän ryhmään kuu-
luvat esimerkiksi syöpäpotilaat ja elinsiirron saaneet potilaat. Esimer-
kiksi näiden potilaiden hengenvaarallisia tulehduksia joudutaan hoi-
tamaan ja ehkäisemään suurilla annoksilla laajakirjoisia antibiootteja. 
Tämä aiheuttaa huolta terveydenhuollossa työskentelevien asiantunti-
joiden keskuudessa, sillä laajakirjoisten antibioottien liiallinen käyttö 
on johtanut kasvaviin ongelmiin resistenttien bakteerikantojen kanssa. 
Ongelma on havaittu myös pohjoismaisissa sairaaloissa. 

Vaarallinen bakteeri yleisempi

Epäsuora  seuraus laajakirjoisten antibioottien käytön lisääntymisestä 
on epämiellyttävän Clostridium Difficile -bakteerin yleistyminen. Clo-
stridium Difficile on viimeisen kymmenen vuoden aikana aiheuttanut 
yhä enemmän vakavia tulehduksia. 

Laajakirjoisten antibioottien käyttö ei suoraan aiheuta Clostridium 
Difficile -infektiota. Laajakirjoisten antibioottien käyttö luo kuitenkin 
Clostridium Difficile –bakteerille suotuisat olosuhteet, sillä se tuhoaa 
suoliston normaalia bakteerikantaa. 

Tässä raportissa asiantuntijat kuvailevat terveydenhuoltojärjestelmää, 
jossa yhä useammat potilaat tarvitsevat hoitoa vakaviin tulehduksiin. 
Nämä potilaat tarvitsevat uusia hoitomuotoja, joissa otetaan huomioon 
Clostridium Difficile -bakteerin aiheuttamat haasteet.

Hengenvaarallinen ja kallis 

Tämä bakteeri tappaa pohjoismaisissa sairaaloissa useita potilaita joka 
vuosi. Yhteensä Clostridium Difficilen aiheuttamien infektioiden määrän 
arvioidaan olevan noin 23 0001. Yksi keskeinen haaste on korkea uusi-
utumisprosentti. Noin 25 prosentilla potilaista tulehdus uusii ainakin 
kerran2-3. 

Lisäksi Clostridium Difficile –infektioiden hoito vie yhä enemmän varoja 
pohjoismaisten sairaaloiden budjeteista. 

Yhden Clostridium Difficile -tapauksen on arvioitu lisäävän noin 10 
vuodepäivää potilaan sairaalassaoloaikaan4. Tämän lisäksi potilaat tulee 
eristää, mikä vuorostaan lisää entisestään esimerkiksi henkilökunta- ja 
laitekuluja.

2. Viime vuosikymmenen pohjoismaisia trendejä 
antibioottien käytössä 

Useat pohjoismaalaiset tarttuvien tautien ja mikrobiologian asiantunti-
jat ovat osallistuneet tämän raportin tekoon. He kaikki raportoivat, että 
laajakirjoisten antibioottien käyttö Pohjoismaissa on lisääntynyt. Tämä 
trendi on ollut kasvussa erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan. 
Haastatellut asiantuntijat puhuvat oman kokemuksensa ja tilastojen 
pohjalta.

”Yhteiskunnan kasvavat paineet heijastuvat terveydenhuoltosektoriin. 
Sekä lääkärit että potilaat kärsivät valtavista paineista. Tämä taas voi 
johtaa antibioottien määräämiseen väärin perustein”, sanoo Örebron 
yliopistollisen sairaalan lääkäri Torbjörn Norén. 

Laajakirjoisten antibioottien käyttö lisääntynyt 

Laajakirjoisten antibioottien käyttö on lisääntynyt Pohjoismaissa selv-
ästi. Antibiootit määrätään oireiden perusteella. Tällöin jolloin pää-
dytään usein määräämään laajakirjoisia antibiootteja, joiden avulla 
pystytään torjumaan mahdollisimman monia mikrobeja kerralla.

”Joudumme päivittäin valitsemaan potilaan 
ja hänen elimistössään olevien bakteerien 
pelastamisen välillä”, sanoo Aarhusin yliopi-
stollisen sairaalan lääkäri Lars Østergaard.

Useat haastatellut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että on yksinkertaista-
mista sanoa, että potilaskohtainen laajakirjoisten antibioottien käyttö 
olisi kasvanut. Potilastutkimuksen mukaan laajakirjoisten antibioottien 
käytön yleistyminen ei johdu siitä, että yksittäisille potilaille määrät-
täisiin aikaisempaa enemmän laajakirjoisia antibiootteja vaan siitä, että 
yhä useampi potilas kärsii vakavasta sairaudesta, jonka hoito vaatii nii-
den käyttöä.

Haasteena globalisaatio

Paitsi väestöllisten tekijöiden aiheuttama tarve hoitaa yhä useampia 
potilaita laajakirjoisilla antibiooteilla, myös lisääntynyt liikkuvuus luo 
uusia haasteita. Joka päivä pohjoismaisissa sairaaloissa tavataan poti-
laita, jotka ovat saaneet vastustuskykyisen bakteeritartunnan muualta 
maailmasta. 

Asiantuntijat näkevät antibioottien käytön suurimpana tulevaisuudenha-
asteena gram-negatiiviset bakteerit, joita tavataan esimerkiksi Aasiassa. 
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3. Pohjoismaiden kesken eroja suhtautumisessa 
antibioottien käyttöön

Tanskalaiset lääkärit ovat tietoisia antibioottien käytön lisääntymisestä. 
Osa korostaa antibioottien etuja mahdollisimman tehokkaina hoitoina.
  
Sekä tanskalaiset että muut pohjoismaiset asiantuntijat uskovat, että 
Tanskassa rajoitetaan antibioottien käyttöä kaikista Pohjoismaista 
vähiten. Asiantuntijat ovat erimielisiä ongelman vakavuudesta.

Tanskassa ei ole kansallisia antibioottien käyttöä koskevia suosituksia, 
mutta alueellisella tasolla on käytössä laajakirjoisten antibioottien 
käytön vähentämiseen tähtääviä suosituksia. Sairaaloilla on myös omia 
työryhmiä, joiden tehtävänä on tarkkailla antibioottien käyttöä ja luoda 
ohjeita niiden käyttöön. 

Ruotsissa antibioottien käyttöä seuraa ja säätelee STRAMA (the 
Swedish Strategic Programme Against Antibiotic Resistance).

STRAMA, joka on osa Institute for Infectious Diseases -laitosta, muo-
dostaa kuntakohtaisia komiteoita ja sillä on edustaja jokaisessa sa-
iraalassa ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. 

Ruotsalaiset lääkärit ovat hyvin tietoisia laajakirjoisten antibioottien 
käytön yleistymisestä. Sairaalalääkäreiden mukaan laajakirjoisten anti-
bioottien käytön kasvu johtuu pitkälti niiden lisääntyneestä määrää-
misestä perusterveydenhuollon piirissä.

STRAMA seuraa potilaskertomuksia tarkasti ja pyrkii selvittämään 
nopeasti, mikä mikrobi on aiheuttanut hoitoa vaatineet oireet. 

STRAMA:n laatimat hoito-ohjeet on hyväksytty varsinaisiksi hoito-
suosituksiksi ja niitä noudatetaan yleisesti kaikissa ruotsalaisissa sa-
iraaloissa.     

Kuten muissakin Pohjoismaissa, myös Norjassa lääkärit kertovat laaja-
kirjoisten antibioottien käytön lisääntyneen.

Norjassa on sovittu kansallisten hoitosuositusten käyttöönottamisesta 
vuoden 2012 syksyyn mennessä. 

Tällä hetkellä suositusten tulkinta riippuu pitkälti yksittäisestä lääkäri-
stä tai sairaalasta.

Laajakirjoisten antibioottien käyttö on lisääntynyt myös Suomessa. Kuten 
muissakin Pohjoismaissa, asiantuntijat näkevät sen välttämättömänä.
Suomessa ei ole varsinaisia laajakirjoisten antibioottien käyttöä koske-
via ohjeita. 

Suomalaiset lääkärit pyrkivät kuitenkin välttämään laajakirjoisten anti-
bioottien tarpeetonta määräämistä. 

Suomalaiset asiantuntijat painottavat, että maassa vallitsee yleisesti 
laajakirjoisten antibioottien määräämistä välttämään pyrkivä asenne ja 
antibioottien käyttö on kiinnittänyt  paljon asiantuntijoiden huomiota. 

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan Suomessa laajakirjoisten anti-
bioottien käyttö on muita Pohjoismaita rajatumpaa. 

4. Clostridium Difficile tulevaisuudessa

Clostridium Difficile on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa. 1990-luvulla 
pohjoismaiset asiantuntijat havaitsivat Clostridium Difficile tartuntojen 
määrän lisääntyneen jonkin verran. Vuosien  2000-2010 välillä tartun-
nat ovat asiantuntijoiden mukaan lisääntyneet dramaattisesti kaikissa 
Pohjoismaissa.

Epidemian taustalla väestölliset tekijät

Clostridium Difficileä pidetään erityisen ongelmallisena silloin kun se 
ilmenee toksisissa muodoissa kuten 027, 039 ja 078. Näitä muotoja 
tavataan sairaaloissa yhä enemmän.

Pohjoismaiset asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Clostridium Dif-
ficilen yleistyminen on luonnollinen seuraus eliniän pidentymisestä.  
Epäsuora seuraus siitä, että ihmiset elävät pidempään on heikkokun-
toisten potilaiden määrän kasvu terveydenhuoltojärjestelmässä. Mer-
kittävällä osalla heikkokuntoisista potilaista taudinkuva puoltaa hoitoa 
laajakirjoisilla antibiooteilla. 

Pohjoismaiset asiantuntujat arvioivat, että  Clostridium Difficile tartun-
tojen määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa huomattavasti. Huoli-
matta siitä, että  laajakirjoisten antibioottien käyttöä on pyritty vähen-
tämään se tulee kasvamaan heikkokuntoisten potilaiden ryhmässä, sillä 
heidän hoitonsa vaatii niiden käyttöä.

Infektion kehittyminen

Laajakirjoisten antibioottien käyttö on edellytys Clostridium Difficile -bak-
teeritartunnalle ja voi näin ollen altistaa potilaita vakavalle tulehdukselle.

Tämä johtuu siitä, että laajakirjoiset antibiootit  tuhoavat suuren osan 
ruoansulatuskanavan bakteereista. Normaalia suolistoflooraa tarvitaan 
kuitenkin pitämään Clostridium Difficile -bakteeri kurissa.

Clostridium Difficile -bakteeri  voi elää terveiden ihmisten ruoansulatuse-
limistössä aiheuttamatta ongelmia. Kun heikkoja potilaita hoidetaan laa-
jakirjoisilla antibiooteilla luodaan kuitenkin olosuhteet, joissa Clostridium 
Difficile –bakteeri voi kehittyä hengenvaaralliseen suuntaan. 

Valmiiksi hyvin heikkokuntoisille potilaille Clostridium Difficile -tartunta 
on vaarallinen, sillä se aiheuttaa vaikeaa ripulia. 
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dium Difficile -tartunnan saaneista potilaista on erittäin huonossa 
kunnossa ja tarvitsee hoitoa useisiin hengen vaarallisiin tulehduk-
siin, ei tätä hoitomuotoa yleensä voida käyttää. 

2. Hoito metronidatsolilla, kun kyseessä on ensimmäinen tartunta. 
Potilaita, joiden oireet uusivat hoidetaan toisella antibiootilla 
(esim. vankomysiini). Jotkut asiantuntijat uskovat, että  Clostri-
dium Difficilen hoitoon liittyy ristiriitaisuuksia. Yleisin hoitokeino 
on laajakirjoisten antibioottien käyttö. Toisaalta laajakirjoiset 
antibiootit nimenomaan luovat olosuhteet, joissa Clostridium Dif-
ficile voi lisääntyä aiheuttaen hengenvaarallisen tilanteen. 

3. Kun kyseessä on potilas, jolla bakteeri on uusinut monta kertaa, 
monet lääkärit pitävät ainoana jäljellä olevana hoitomuotona niin 
sanottua ulosteensiirtoa, jossa potilaan lähiomaisen suolistobak-
teereita siirretään potilaan elimistöön. Tämä auttaa palauttamaan 
suolistobakteerikannan tasapainon. Mielipiteet tästä hoitomuo-
dosta vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti.  

Uusiutuminen

Melkein 25 prosentilla tartunnan saaneista potilaista oireet uusiutu-
vat ainakin kerran. Tilastojen mukaan 40 prosentilla niistä potilaista, 
joilla tauti on uusiutunut kerran, se uusiutuu toisenkin kerran. Sen 
jälkeen 60 prosentilla niistä, joilla on ollut kaksi uusiutumista, on 
kolmannen uusiutumisvaiheen riski. Koska riski kohoaa 20 prosent-
tiyksiköllä jokaisen uusiutumiskerran jälkeen, on tärkeää saada uusi-
utumiskierre katkeamaan2-3.

Vaikka olemassa olevia hoitomuotoja pidetään yleisesti ottaen 
toimivina, asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä jos 
Clostridium Difficile -potilaita voitaisiin hoitaa kohdennetuilla lääk-
keillä. Tämä johtuu siitä, että nykyään kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota laajakirjoisten antibioottien käytön vähentämiseen sekä 
toisaalta lääkäreiden heikkokuntoisten potilaiden voinnista tunte-
masta huolesta. Nämä potilaat ovat usein erittäin heikkokuntoisia 
ja ovat olleet sairaalahoidossa vuosia. Lääkärit  ovat yleisesti sitä 
mieltä, että heikkokuntoisemmat potilaat hyötyisivät kohdenne-
tummasta hoidosta. 

Kohdennetun hoidon aiheuttamista kuluista huolimatta asiantuntijat 
painottavat sen hyödyllisyyttä sekä sairaalaosastojen  että potilaan 
kannalta. Sairaaloilta se vapauttaisi arvokkaita resursseja esimerkiksi 
vuodepaikkojen muodossa. Myös potilaiden ennuste paranisi.

Sairaaloista yleispraktiikoille

Perinteisesti Clostridium Difficile on ollut ensisijaisesti sairaalassa hoi-
dettavien potilaiden vaiva. Tämä johtuu siitä että sairaudet joita on 
hoidettu laajakirjoisilla antibiooteilla ovat yleensä olleet niin vakavia, 
että ne ovat vaatineet sairaalahoitoa. Sairaaloissa olosuhteet tartun-
nan leviämiselle ovat myös suotuisat. 

Pohjoismaiset asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että tilanne on 
muuttumassa. He ovat yhtä mieltä siitä, että lisääntynyt laajakirjoisten 
antibioottien määrääminen yksityisillä vastaanotoilla on monimutka-
istanut Clostridium Difficile -tartuntoihin ja niiden hoitoon liittyviä til-
anteita. Yhä useammat sairaalat ovatkin havainneet Clostridium Diffi-
cile -tartunnan takia hoitoon tulleiden potilaiden määrän lisääntyneen.

Yleispraktiikkapotilaat voidaan pääsääntöisesti jakaa kahteen ryhmään

•	 Pienin potilasryhmä koostuu tulehduksesta kärsivistä potilaista, 
jotka pystyvät hakemaan hoitoa yleislääkäriltä. Näissä tapauksissa 
on tyypillisesti kysymys joko kurkunpään tai virtsatietulehduksista. 
Yhä useammalle näistä potilaista määrätään laajakirjoisia anti-
biootteja. Niille potilaille, joiden elimistössä on ennestään Clo-
stridium Difficile -bakteeri, voi hoidon aikana puhjeta bakteerin 
aiheuttama tulehdus, vaikka he eivät olisi joutuneet viettämään 
aikaa tartunnalle altistavassa ympäristössä.  

•	 Toinen, potentiaalisesti suurempi potilasryhmä ovat hoitokotien asuk-
kaat, jotka ovat usein heikkoja ja kärsivät useista hoitoa vaativista 
tulehduksista. Hoitokodeissa on myös bakteerin leviämisen kannalta 
erinomaiset olosuhteet sillä usein monia potilaita hoidetaan sama-
naikaisesti laajakirjoisilla antibiooteilla. Lisäksi monissa hoitokodeissa 
ei ole mahdollista estää tartunnan leviämistä potilaita eristämällä. 

Hoito

Tällä hetkellä Clostridium Difficile –tartunnan saaneita potilaita hoi-
detaan pääosin kolmella tavalla2:

1. Laajakirjoisten antibioottien käytön lopettaminen potilaan hoi-
dossa.  Tämä on hyvin tehokasta, mutta edellyttää, että antibioot-
tien käytön lopettaminen on turvallista. Koska suurin osa Clostri-

Tämä tarkoittaa, että:

 25 prosentilla tulehdus uusii kerran 

 10 prosentilla tulehdus uusii kaksi kertaa

 6 prosentilla tulehdus uusii kolme kertaa

 5 prosentilla tulehdus uusii neljä kertaa

Source: Bauer et al. ESCMID guidelines for treatment of CDI. Microbiol infect 
2009;15:1067-79 och McFarland et al. Am J Gastroenterol 2002;97:1769-75.

Image of C.difficile spore. Source: Wikipedia. 
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5. Clostridium Difficile Pohjoismaissa  

Tanskassa on ollut vakavia Clostridium Difficile -epidemioita. Ne ovat 
tapahtuneet etupäässä Kööpenhaminan seudulla. Eniten julkisuutta sa-
anut tapaus sattui vuosien 2009-2011 välillä ja siinä ainakin 27 ihmistä 
kuoli suoraan Clostridium Difficile -tartunnan seurauksena1,5.

Tanskassa raportoidaan 18 vakavaa Clostridium Difficile -tapausta jokai-
sta 10 .000 sairaalaan sisään otettua potilasta kohden. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tanskalaisissa sairaaloissa on joka vuosi ainakin 6 000 Clostri-
dium Difficile -tapausta. Lisäksi asiantuntijat ovat sitä mieltä, että todel-
linen lukumäärä on korkeampi, noin 8 000 –10 000 tapausta vuodessa. 

Tanskassa kaikki  Clostridium Difficilen 027 kannat ja etenkin vakavat 
Clostridium Difficile -tapaukset rekisteröidään Statens Serum Institut 
-laitoksessa. 

Eksjössä on ollut Clostridium Difficile -epidemia vuosina 2011–2012.  
Clostridium Difficile -epidemiaa edelsi legioonalaistautiepidemia, jota 
oli hoidettu laajakirjoisilla antibiooteilla, joten olosuhteet Clostridium 
Difficilen leviämiseen olivat suotuisat.

Ruotsissa arvioidaan olevan noin 50 vakavaa Clostridium Difficile -ta-
pausta 10 000 sairaalahoitoon otettua potilasta kohden. Tämä vastaa 
noin 8 000 tapausta vuodessa1,6.

Asiantuntijoiden mukaan lukumäärä saattaa olla hieman korkeampi. 
Lääkäreiden mukaan STRAMA:n tekemä työ auttaa pitämään Clostri-
dium Difficile –tapausten lukumäärän siedettävällä tasolla.

Ruotsissa Clostridium Difficile –tapauksista ilmoittaminen on va-
paaehtoista.  Asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että ilmoituspro-
sentti on niin korkea, että se on samalla tasolla kuin ilmoitusten teke-
misen ollessa pakollista. 

Norjassa ei ole raportoitu varsinaisia Clostridium Difficile -epidemioita.

Norjassa arvioidaan olevan noin 56 Clostridium Difficile -tapausta 10 
000 sairaalahoitoon otettua potilasta kohden, joka vastaa 3000 ta-
pausta vuodessa1.

Osa norjalaisista sairaaloista tekee ilmoituksen Clostridium Difficile 
-tapauksista, mutta toiminta ei ole systemaattista.  Joidenkin arvioiden 
mukaan tapauksia saattaa olla huomattavasti enemmän.  

Suomessa on ollut Clostridium difficile-epidemioita. Vakavin epidemia, 
joka vaati yli 100 potilaan hengen ja jonka aiheutti 027-kanta, tapahtui 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2008-2009. Suurin 

osa menehtyneistä potilaista oli hyvin iäkkäitä ja monisairaita.
Suomessa mikrobiologisesti varmistetuista Clostridium difficile-tapauk-
sista ja –epidemioista ilmoitetaan viranomaisille. Ilmoitettuja C. difficile-
tapauksia on ollut vuosittain noin 5000-6000. Joidenkin asiantuntijoiden 
mielestä tapauksia todellisuudessa on useita tuhansia enemmän, ehkä 
jopa 8000-10000 vuosittain1,7.

6. Uusiutuminen

Pohjoismaiset asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että korkea uusi-
utumisprosentti on yksi vakavimmista Clostridium Difficile –bakteeriin 
liittyvistä ongelmista. 

Bakteeri erittää itiöitä, jotka voivat aktivoitua uudelleen oikeissa olo-
suhteissa vielä kuivuttuaankin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vielä hoidon jälkeenkin potilailla on kohon-
nut riski saada infektio uudelleen. Tämä johtuu siitä, että potilaat ovat 
itiöiden kantajia tai he joutuvat olemaan ympäristössä, jossa on itiöitä 
on esimerkiksi lattioilla, vuoteissa tai muilla pinnoilla. Itiöiden tuhoa-
minen sairaalaosastolta Clostridium Difficile -epidemian jälkeen on 
lähes mahdotonta. 

Asiantuntijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa sellaisen hoitokeinon löytä-
miseen, jolla voitaisiin estää bakteeria tuottamasta itiöitä. Tämän uskotaan 
parantavan hoidon tehokkuutta ja  vähentävän uusiutumisten määrää. 
Ottaen huomioon Clostridium Difficilen hoidon viemät valtavat resurs-
sit, asiantuntijat ovat hyvin kiinnostuneita hoidoista, jotka pystytään 
kohdentamaan Clostridium Difficile -bakteeria vastaan vaikuttamatta 

Clostridium difficile: Gram-positive, anaerobic bacillus.
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kuitenkaan potilaan muun bakteerikannan tasapainoon. 

Pidentynyt sairaalassaoloaika

Väestörakenteen muuttumisen takia yhä useammat ihmiset tulevat 
kärsimään toistuvista Clostridium Difficile -tartunnoista tulevaisuude-
ssa. Potilaille Clostridium Difficile -bakteerin ja sen uusiutumisen ai-
heuttama pidentynyt sairaalassaoloaika on lisätaakka. 

7. Taloudelliset vaikutukset

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Clostridium Difficile -tapauk-
set ovat sairaalaosastoille erittäin kalliita, sillä Clostridium Difficile 
-potilaiden hoito vaatii monia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tartun-
tariskin minimoimiseksi.

Tämä vaikuttaa huomattavasti osaston infrastruktuuriin.

Tämä kaikki rasittaa sekä potilaita että sairaaloiden taloudellisia re-
sursseja. 

Kallis sairaalassaoloaika

Clostridium Difficile -tartunta pidentää potilaan sairaalassaoloaikaa 
yleensä noin kymmenellä päivällä. Tämä taas kuluttaa huomattavasti 
sairaalaosaston resursseja.

Toisin sanoen eristämisen aiheuttamat lisärutiinit vievät huomattavasti 
terveydenhuollon ammattilaisten aikaa. 

”Clostridium Difficile -potilaiden hoitaminen 
osastoilla ei ole ainoastaan kallista vaan se vie 
henkilökunnan resursseja ja vähentää osasto-
jen tehokkuutta”, toteaa Trondheimin yliopi-
stollisen sairaalan lääkäri Jan Kristian Damås.

Lisäksi se vie sairaalaosastolta myös taloudellisia resursseja. Varovai-
sten arvioiden mukaan jokainen Clostridium Difficile -tapaus pidentää 
sairaalassaoloaikaa noin kymmenellä päivällä. 

”Minun karkea arvioni on, että Clostridium Difficile -tartunta nostaa 
potilaskuluja 60 000 kruunulla”, toteaa Kööpenhaminan yliopistollisen 
sairaalan lääkäri Michael Tvede.

On arvioitu, että sataa ehkäistyä Clostridium Difficile -tapausta kohden 
terveydenhuoltojärjestelmä säästää noin 6 miljoonaa Tanskan kruunua. 
Lisäksi yksittäisten sairaalaosastojen tehokkuus paranee.

8. Kiitokset

Useat pohjoismaalaiset tarttuvien tautien ja mikrobiologian asiantun-
tijat ovat osallistuneet tämän raportin tekemiseen. Haluamme kiittää:

Tanska:
 Michael Tvede, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet
 Peter Skinhøj, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet
 Ida Gjørup, Herlev Hospital
 Lars Østergaard, Aarhus University Hospital, Skejby
 Niels Frimodt Møller, Hvidovre Hospital

Suomi:
 Professori Martti Vaara, HUSLAB
 Professori Ville Valtonen
 Dosentti Asko Järvinen, HUS
 Dosentti Veli-Jukka Anttila, HUS
 Erikoislääkäri Eero Mattila, HUS

Norja:
 Jan Erik Berdahl, Akershus University Hospital, Oslo
 Jan Kristian Damås, Trondheim University Hospital
 Egil Lingås, Oslo University Hospital, Rikshospitalet

Ruotsi:
 Malene Wullt, Lund University Hospital, Malmö
 Torbjörn Norén, Örebro University Hospital
 Olav Säll, Örebro University Hospital

9. Astellas Pharma

Astellas on kansainvälinen lääkeyhtiö, joka tekee tutkimus- ja kehi-
tystyötä urologian, elinsiirtojen, infektioiden, kivunhallinnan, derma-

Yleisesti käytettäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat:

1. Eristys: Jokaiselle potilaalle joudutaan anta-
maan yksityishuone, jossa hänen on pysyteltävä 
vähintään neljän päivän ajan. Potilas ei saa 
olla tekemisissä muiden potilaiden kanssa, 
jotta Clostridium Difficile -bakteeri ei pääse 
leviämään.

2. Suojaus: Terveydenhuollon ammattilaisten, 
jotka ovat tekemisissä Clostridium Difficile -po-
tilaiden kanssa, on käytettävä erityistä suojava-
atetusta ja vaihdettava osa vaatteistaan ennen 
kuin he ovat tekemisissä Clostridium Difficile 
-potilaan kanssa.

3. Siivous: Eristyshuone täytyy siivota erityisellä 
kloriitilla ja hopeaioni -seoksella ja erikoislait-
teella. 
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tologian ja onkologian alalla. Astellas työllistää noin 15 000 henkeä 
eri puolilla maailmaa ja sen tavoitteena on parantaa ihmisten elämän-
laatua tarjoamalla innovatiivisia ja luotettavia lääkkeitä ja tuotteita. 
Pohjoismaissa Astellasilla on noin 130 työntekijää. Tanskassa Köö-
penhaminassa sijaitseva pääkonttori vastaa Pohjoismaiden myynnistä, 
markkinoinnista, hallinnosta ja kliinisestä tutkimuksesta.
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