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Salmonella, potilastiedote 1.7.2004 
Potilastiedote ja käyttäytymissäännöt. Tartuntasuojalääkärien tartuntavaaratiedote.
Olet saanut (tai sinun epäillään saaneen) suolistoperäisen salmonellabakteerin tartunnan. 
Tavallisesti tartunnan saa saastuneesta ruoasta tai juomasta. Bakteeria voi olla myös 
eläimissä. Salmonella aiheuttaa useimmiten ripulia, mutta taudinkuva voi vaihdella 
oireettomuudesta korkeaan kuumeeseen ja "verenmyrkytykseen". Oireet menevät yleensä ohi 
viikossa, mutta tartunnan aiheuttajaa voi olla suolistossa vielä pidempään.  
Useimmissa tapauksissa antibioottihoidosta ei ole hyötyä. Vakavassa taudissa, jossa on 
kuumetta ja komplikaatioiden vaara, antibiooteilla on sen sijaan selvä vaikutus. 
 
Bakteeri on suolistossa.  
Tarttuvuus on suurin ripulissa, koska silloin bakteereja on enemmän ja on vaikeampi 
huolehtia hyvästä hygieniasta. Oireettomat henkilöt eivät tartuta tautia yhtä helposti. Hyvä 
käsi- ja wc-hygienia ja käsien pesu usein vähentää tartunnan levittämisen riskiä. Yleisesti 
ottaen sairastumiseen tarvitaan melko suuri määrä bakteereja, mutta tietyt ryhmät, kuten 
pikkulapset ja vanhemmat ihmiset, ovat erityisen alttiita tartunnalle. 
Tartunta leviää lähinnä silloin, jos bakteerit saavat mahdollisuuden lisääntyä. Väärällä tavalla 
käsitelty ja säilytetty ruoka voi siksi olla vaarallista. Bakteerit kuolevat kuumennettaessa. 
Siksi läpikuumennetusta (paistetusta, grillatusta jne.) ruoasta ei voi saada salmonellatartuntaa. 
Kun lämmin ruoka pidetään lämpimänä ja kylmä ruoka kylmänä, estetään bakteerikasvu. 
 
Noudattamalla esimerkiksi suolistotartuntaa koskevia hygieniaohjeita sisältävän 
tartuntasuojatiedotteen (”Hygienråd vid tarmsmitta”) yksinkertaisia ohjeita oireeton 
tartunnankantaja voi yleensä käydä työssä, koulussa tai päivähoidossa. Tietyissä tilanteissa ja 
ammateissa sinut on kuitenkin sijoitettava muihin tehtäviin tai sinun on oltava poissa työstä 
siihen asti, kunnes todetaan, että sinulla ei enää ole tartuntaa. Silloin olet velvollinen 
antamaan kontrollinäytteitä. 
 
Muiden tartuttamisen estämiseksi sinun on otettava huomioon seuraavaa: 
* Pese kädet usein ja huolellisesti, varsinkin käsitellessäsi elintarvikkeita. 
* Käytä omaa, mielellään nestemäistä saippuaa ja omaa käsipyyhettä tai paperikäsipyyhettä. 
On hyvä, jos käytössäsi on oma wc, mutta se ei ole välttämätöntä. 
* Jos tartunnan kantaja on vaippaikäinen, pese kädet huolellisesti vaipanvaihdon jälkeen. Pidä 
hoitopöytä puhtaana. Käytetyt vaipat paketoidaan muovipussiin, joka hävitetään tavallisen 
kotitalousjätteen seassa. 
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Sitovat käyttäytymissäännöt: 
* Seuraavissa riskiammateissa tartunnan saanut on sijoitettava muihin tehtäviin tai hänen on 
oltava poissa työstä, kunnes todetaan, että hänellä ei enää ole tartuntaa: 
- Henkilöt, jotka työssään valmistavat tai käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita.  
- Henkilöt, jotka työssään hoitavat pikkulapsia tai potilaita, joiden vastustuskyky on 
heikentynyt.  
* Olet velvollinen antamaan lääkärin määräämiä kontrollinäytteitä.
Sinuun tarttunut tauti on tartuntasuojalain (smittskyddslagen) mukaan yleisvaarallinen. Siksi 
olet velvollinen noudattamaan lääkärisi antamia käyttäytymissääntöjä. Voit halutessasi pyytää 
tartuntasuojalääkäriä harkitsemaan käyttäytymissääntöjen muuttamista sinun tapauksessasi. 
Sinun on noudatettava saamiasi sääntöjä siihen asti, kunnes mahdollisesta muutoksesta 
päätetään. Sinun maakäräjiesi (landstinget) tartuntasuojalääkäri on: 
 


