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ATK-POHJAINEN LAATUJÄRJESTELMÄ INFEKTIOIDEN SEURAAMISEKSI 

Meilahden sairaalan 111 sisätautien klinikan yhtenä painopistealueena on veritauteja sairastavien 

potilaiden hoito. Noin puolet klinikan hoitopaikoista on heidän käytössään. Heistä noin 40 % 

sairastaa akuuttia leukemiaa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana aikuisten sairastamien 

akuuttien leukemioiden hoidon tulokset ovat parantuneet. Tähän on päästy käyttämällä 

voimakkaampia solusalpaajahoitoja. Hoitokuurien jälkeen potilaiden luuytimen toiminta 

lamautuu viikoiksi ja potilaat ovat verisolusiirtojen ja infektioiden hoidon varassa. Infektiot 

ovat, tehostuneesta hoidosta huolimatta, edelleen leukemiapotilaiden yleisin kuolinsyy. Infek

tioiden tehokas hoito ja ehkäisy ovat siksi keskeisiä potilaan ennusteen kannalta. 

Vaikka akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat ovat erittäin infektioherkkiä, ei heidän seuraami

sekseen ole olemassa pysyviä infektioiden seurantajärjestelmiä. Infektioiden riskin arvioinnin 

kannalta potilasryhmän tyyppipiirteitä ovat: 1) Pitkät vähävalkosoluiset (neutropenia) jaksot 

perustaudin ja solusalpaajahoitojen seurauksena 2) Solusalpaajien aiheuttamat limakalvovauriot 

3) Lääkitykseen ja ravitsemukseen käytettävät keskuslaskimokatetrit. Neutropenioden aikana 

elimistön puolustuskyky erityisesti bakteeri-infektioita vastaan on voimakkaasti alentunut ja 

limakalvovauriot ja katetrit taIjoavat bakteereille oivallisen tien tunkeutua verenkiertoon. 

Potilaiden seuranta neutropeniavaiheessa on tiivistä. He ovat vuodeosastolla ja laboratoriokokei

ta otetaan lähes päivittäin. Rutiiniverikokeita hyväksi käyttäen olemme kehittäneet HYKS:n 

tietotekniikan keskuksen kanssa akuuttia leukemiaa sairastavien potilaiden infektioidenseuranta

järjestelmän. 



ATK-ohjelma etsii sairaalassamme hoidetut akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat ja tallentaa 

perustiedot potilaista. Laboratoriotiedostoista ohjelma poimii potilaiden neutrofiili-arvot, CRP

arvot(laboratoriokoe, jöta käytetään yleisesti infektioiden seurannassa) ja tulokset heistä otetuista 

veren bakteeriviljelyistä. Järjestelmän sisäänajovaiheessa olemme keränneet kuumetiedot 

kyseisistä potilaista. Tietojen analysoinnissa käytetään hyväksi HYKS:n tietotekniikan keskuk

sessa toteutettua raportointi ohjelmistoa (DH-järjestelmä). Jatkoanalyyysit on tehty mikrotieto

koneella hyväksikäyttäen taulukkolaskentaohjelmia (esim. Excel) ja tilasto-ohjelmia (esim. 

Solo). Kehitystyön tuloksena on saatu jo näitä varsin rajallisia tietoja hyväksikäyttäen selkeä 

käsitys infektioherkkyydestä eri neutropeniatasoilla 

Tässä vaiheessa on kerätty tiedot vuosien 1992 ja 1993 aikana hoidetuista potlaista. Kaiken 

kaikkiaan seurantapäiviä on kertynyt yli 14 000. Järjestelmä kerää nopeasti tietoa, joka on 

osittain uutta ja jonka saaminen muuten kuin ATK:ta hyväksikäyttäen olisi vienyt vuosia. 

Järjestelmä on jatkuva ja antaa mahdollisuuden leukemiapotilaiden infektioiden tehostuneeseen 

hoitoon ja ehkäisyyn. 


