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Shigella, potilastiedote 1.7.2004 
 
Potilastiedote ja käyttäytymissäännöt. Tartuntasuojalääkärien tartuntavaaratiedote.  
Olet saanut/sinun epäillään saaneen suolistoperäisen shigellabakteerin tartunnan. Tämän 
bakteerin oireita voivat olla voimakas, joskus verinen ripuli, kouristavat vatsakivut ja kuume. 
Oireet voivat olla myös huomattavasti lievempiä, ja joissakin tapauksissa taudinkantajalla ei 
ole lainkaan oireita. Yleensä tauti paranee itsestään. Usein siihen määrätään kuitenkin 
antibioottihoito, koska shigella tarttuu suhteellisen helposti. 
Bakteeria on ulosteessa, ja se voi tarttua ihmisestä toiseen likaisista sormista wc-käynnin 
jälkeen. Tavallisesti tartunnan saa saastuneesta ruoasta tai juomasta. Eläimet eivät voi levittää 
tartuntaa tai sairastua shigellasta. Sinä tartutat taudin helpoiten, jos sinulla on ripuli. 
Shigellabakteerit voivat elää kehon ulkopuolella saippuassa ja kosteissa käsipyyhkeissä ja 
usein myös saastuttaa elintarvikkeita ja vettä ja sitä kautta tarttua ihmisiin, jotka saavat 
bakteereja elimistöönsä. Bakteerit kuolevat kuumennettaessa. Siksi läpikuumennetusta 
(paistetusta, grillatusta jne.) ruoasta, joka ei ole saastunut kuumennuksen jälkeen, ei voi saada 
shigellatartuntaa. Kun lämmin ruoka pidetään lämpimänä ja kylmä ruoka kylmänä, estetään 
bakteerikasvu. Pakastaminen ei vaikuta bakteereihin. Ruotsissa shigella on usein ulkomailta 
saatu mutta myös kotimaasta saatuja tartuntoja esiintyy. 
Noudattamalla suolistotartuntaa koskevia hygieniaohjeita sisältävän tartuntasuojatiedotteen 
(”Hygienråd vid tarmsmitta”) yksinkertaisia ohjeita oireeton henkilö voi yleensä käydä työssä 
tai koulussa. 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.  
 
Sitovat käyttäytymissäännöt:  
* Tartunnan saaneet lapset eivät saa mennä päiväkotiin. 
* Jos työskentelet elintarvikkeiden kanssa, olet elintarvikelain (livsmedelslagen) mukaan 
velvollinen ilmoittamaan tartunnastasi työnantajallesi. 
* Et saa työssäsi valmistaa tai käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita tai hoitaa pikkulapsia 
tai potilaita, joiden vastustuskyky on heikentynyt, ennen kuin on todettu, että sinulla ei enää 
ole tartuntaa. 
* Sinun on käytävä uusintakäynneillä ja näytteenotoissa, jotka hoitava lääkäri katsoo 
tarpeellisiksi.
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 maakäräjiesi (landstinget) tartuntasuojalääkäri on:  
 
Osoite on myös puhelinluettelossa. 
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