
Vakavasti tai kroonisesti sairaan potilaan kiireetön suun ja leukojen
infektiopesäkkeiden hoito
Vastaaja:
-
Vastaus:
15.11.2018, 19:38 - 15.11.2018, 20:25

1. Yhteystiedot
Sukunimi Varsio

Etunimi Sinikka

Sähköpostiosoite sinikka.varsio@hel.fi

Organisaation nimi,
jos vastaat jonkin
organisaation
edustajana

Helsingin kaupunki,
sosiaali- ja terveystoimi,
terveys- ja päihdepalvelut,
suun terveydenhuolto

2. Vastaaja on
kunta tai kuntayhtymä

3. Kriteerien sisältö
Ehdotamme, että:
- ensimmäisen kappaleen toinen ja kolmas lause 
yhdistetään seuraavasti: "Suunhoidon kokonaisuus 
aikataulutuksineen suunnitellaan potilaan yksilöllisen 
tarpeen mukaisesti hoitavan lääkärin ja 
hammaslääkärin yhteistyönä"
- teksti "Esimerkkejä sairaudenhoidosta, joiden 
yhteydessä infektiopesäkkeet tulee hoitaa" 
korvataan tekstillä "Esimerkkejä tilanteista, jolloin 
infektiopesäkkeet tulee olla saneerattu ennen 
hoidon aloittamista"
- teksti "Suun alueen infektiopesäkkeet voivat olla 
oireettomia tai ne voivat aiheuttaa mm. kipua, 
särkyä, ...." muutetaan muotoon "Suun alueen 
hoitamattomat infektiopesäkkeet ovat usein 
oireettomia, mutta voivat myös aiheuttaa kipua, 
särkyä, turvotusta,...., pahaa makua tai hajua, ja 
ennen kaikkea ne voivat vaarantaa potilaan 
yleisterveyden tai hankaloittaa merkittävästi potilaan 
hoitoa"
- tekstiin "hampaan, suun ja leuan toimenpiteen 
vaikeusaste" lisätään "sekä lisäksi purennan 
kuntoutuksen tarve saneerauksen jälkeen"

Tarkoittaako polikliinisesti muussa suusairauksien 
yksikössä terveyskeskusta ja yksityistä 
hammaslääkäriasemaa?

Mitä tarkoittaa "siltahoito"? Jos se tarkoittaa kiinteää 
protetiikkaa, käsite ei istu samaan yhteyteen 
anestesian ja valvonnan kanssa.



Infektiopesäkkeiden hoidon jälkeinen 
ennaltaehkäisevän hoidon järjestäminen ja 
jatkohoitoon ohjaaminen ovat tärkeitä. 
Infektiopesäkkeiden hoito vakavan sairauden takia 
voi olla käännekohta suurihoitoiselle potilaalle siinä, 
että hän motivoituu ottamaan vastuuta suunsa 
terveydestä.

On tärkeää, että kriteereissä korostetaan 
katkeamatonta hoitoketjua.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön toimintaan
Kriteerit vaativat jatkuvaa hammaslääkäreiden ja 
lääkäreiden täydennyskoulutusta sairauksien ja 
lääkehoidon kehittymisen osalta.

Kirje, jonka potilas saa sairaalan suu- ja 
leukasairauksien yksiköstä, tulisi laatia sellaiseen 
muotoon, jossa lähettävä lääkäri ottaa potilaan 
sairauden, lääkityksen tai tulevan leikkauksen ym. 
tilanteen osalta kantaa siihen, tarvitaanko suun 
alueen infektiopesäkkeiden hoito ja kuinka laajasti. 
Hammaslääkärillä ei välttämättä ole osaamista tehdä 
tästä päätöstä.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Kriteerien tarkoitus on tukea hoidon yhdenvertaista 

saatavuutta.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Lista sairauksista, joiden yhteydessä suun ja 
leukojen infektiopesäkkeet tulee hoitaa, on laaja, 
miten julkisen puolen resurssit riittävät?

7. Missä muodossa kriteerit olisi
tarkoituksenmukaista julkaista (esimerkiksi
sähköisesti)

Sähköisesti

8. Muita mahdollisia huomioita
No answers


