Käsihuuhteiden käyttö kaikkialla terveydenhuollossa on potilasturvallisuuden
perusta

Käsien desinfektion tarkoitus on ehkäistä mikrobien tarttuminen potilaasta toiseen ja tämä on osa
potilasturvallisuutta. Riski tähän tartuntaan on kaikilla potilaita hoitavilla osastoilla, ei pelkästään infektioosastoilla.
Ruotsinkielisen Ylen verkkosivuilla otsikoitiin mikrobiologian emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salosen
haastatteluun perustuva kirjoitus talojen sisäilmaongelmista seuraavasti: Talojen home- ja
sisäilmaongelmat voidaan ehkäistä huonommalla siivoamisella. ”Huonompi siivoaminen” tarkoittaa tässä
sitä, että siivoamisessa ei pitäisi käyttää desinfektioaineita. Samassa yhteydessä Salkinoja-Salonen ottaa
esiin ihmiselle elintärkeän normaalin mikrobiston ja sen kuinka tuon mikrobiston tuhoaminen aiheuttaa
ongelmia.
Helsingin Sanomat on jatkanut tätä uutista ja siinä kerrotaan, että jos bakteerit hävitetään,
immuunijärjestelmän kypsyminen häiriintyy. Salkinoja-Salosen mukaan antibakteeristen aineiden käyttö on
lopetettava. Peseytymiseen voi käyttää pelkkää vettä ja saippuaa. Kirjoituksen mukaan käsidesin käyttö
pitäisi kieltää muualla kuin sairaaloiden infektio-osastoilla. Varsinkin Helsingin Sanomien kirjoituksesta voi
saada sellaisen kuvan, että desinfektioaineiden kuten esim. alkoholihuuhteiden käyttö, voi johtaa
immuunijärjestelmän kypsymisen häiriintymiseen.
Niin WHO:n kuin suomalaiset ohjeet käsihygieniasta lähtevät siitä, että tavanomaisia varotoimia, joihin
kuuluu esim. käsien desinfektio, noudatetaan aina kaikkien potilaiden ja pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa
antavien yksiköiden asukkaiden hoidossa. Koska tällä tavalla henkilökunta altistuu huomattavalle määrälle
alkoholipitoisia huuhteita, noiden desinfektioaineiden tulee olla turvallisia. Niin WHO:n kuin useiden
tutkimusten mukaan alkoholikäsihuuhteet ovat niiden käyttäjille turvallisia.
Käsihygienian tarkoituksena on poistaa käsistä mahdollisesti tautia aiheuttavia mikrobeja sisältävä ns.
vaihtuva floora, joka on peräisin henkilön ulkopuolelta. Alkoholihuuhteet vaikuttavat hyvin vähän käden
ihon normaaliin, pysyvään mikrobistoon. Nuo mikrobit ovat osin syvällä ihon epiteelikerroksessa eikä
käsihuuhteiden teho ulotu sinne. Käsihuuhteiden käytön jälkeen käsien mikrobisto uudistuu nopeasti
syvemmältä sarveissolukerroksesta, karvatupista ja talirauhasista. Käsihygienia ei siis tuhoa ihon
mikrobistoa eikä aiheuta mahdollisia immunologisia tai ihon infektiopuolustukseen liittyviä ongelmia.
Verrattuna jatkuvaan käsien saippuapesuun alkoholihuuhteet pitävät ihon paremmassa kunnossa. Ihon
huono kunto muuttaa merkitsevästi sekä pysyvän että vaihtuvan mikrobiston koostumusta ja on näin
selkeä riski tartuntojen kannalta.
Huoli siitä, että mikrobilääkkeillä tai desinfektioainella horjutetaan tai hävitetään ihmisen normaalia
mikrobistoa, on aiheellinen. Joko suun kautta tai verisuoneen annetuilla antibiooteilla on merkittävä ja
usein hyvin pitkäaikainen vaikutus esim. suoliston mikrobistoon. Tämänkin vuoksi mikrobilääkkeiden
tarkoituksenmukaiseen käyttöön kiinnitetään huomiota. Samoin tarpeetonta desinfioivien aineiden käyttöä
esim. tavanomaisessa kotisiivouksessa tulee välttää.
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