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HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN
HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN OHJEISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA
ROKOTUKSISTA

Viiteasiakirjat
Tartuntatautilaki 583/1986
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860583)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien
raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 726/2006
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060726)
Opiskeluterveydenhuollon opas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:12
(http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1058703)
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Yleistä
HUS:ssa suorittaa käytännön harjoittelujaksoa noin 4 000 terveysalan
opiskelijaa sekä 120 lääkäriopiskelijaa vuosittain. Iso osa opiskelijoista
suorittaa 1-2 harjoittelujaksoaan myös kansainvälisen vaihdon kautta
muualla kuin kotimaassa. Saman järjestelmän kautta HUS:ssa harjoittelee myös yhä useampi kansainvälinen vaihto-opiskelija. Henkilökunnan
matkustamiseen ja ulkomailla työskentelemiseen on päivitetyt ohjeet
koskien rokotussuojaa, tiettyjen näytteiden ottamista yms. ennen paluuta töihin riippuen matkan kestosta ja kohteesta. Opiskelijoiden osalta
näitä ohjeita ei ole ollut. Opiskelija, jolla ei ole riittävää suojaa, voi kantaa ja levittää tartuntatauteja erikoissairaanhoidon kentällä vaarantaen
potilasturvallisuuden.
Maassamme noudatettavista yleisistä rokotuslinjauksista löytyy tietoja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Rokottaminen –sivustolta
(http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/rokottaminen/).
Sosiaali- ja terveysministeriö on puolestaan laatinut kaikkea peruskoulun jälkeistä koulutusta koskettavan ohjeistuksen, jossa otetaan kantaa
opiskelijoiden rokotuksiin. Muun muassa näiden taustatietojen pohjalta
tässä annetaan ohjeet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tartuntataudeista ja rokotuksista.
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HUS:n ohjeet oppilaitoksille
Yleistä
Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Oireinen
opiskelija ei saa aloittaa harjoittelujaksoaan ennen oireiden syyn selvittämistä. Oppilaitoksen tulee tarkistaa että opiskelijalla on vaaditut dokumentit (katso alla) mukana harjoitteluun tultaessa. Oppilaitoksen tulee
valvoa tämän ohjeistuksen toteutumista.
Käsien ihon tulee olla kunnossa harjoittelujaksolle tultaessa. Opiskelijalla ei saa olla geeli- tai rakennekynsiä. MRSA- tai muita resistenttejä
bakteereja etsitään viljelyillä vain sairaalan infektioiden torjuntayksikön
erillisen pyynnön perusteella.
Ennen harjoittelujaksoa opiskelijan tulee tietää tavanomaiset varotoimet
ja harjoittelujakson aikana toteuttaa niitä jokaisen potilaan hoidossa.
Tavanomaiset varotoimet sisältävät mm. oikean käsihygienian, verivarotoimet, suojainten käytön ja eritetahradesinfektion. Harjoittelijalle sattuneessa veritapaturmatilanteessa on aina välittömästi neuvoteltava potilaan hoidosta vastaavan lääkärin tai päivystävän lääkärin kanssa veritartuntariskin arvioimiseksi.
Rokotukset
Seuraavista taudeista tulee esittää voimassa oleva rokotustodistus tai
kirjallinen vakuutus sairastetusta taudista:
-

-

Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (Morbilli, Parotitis ja Rubella)
o MPR (MMR; measles mumps and rubella) -rokotus tai yksittäiset
tautikohtaiset rokotukset.
o Jos opiskelijaa ei ole rokotettu tai hän on saanut vain yhden
rokotuksen, niin annetaan MPR rokotus THL:n ohjeiden mukaan.
Vesirokko (Chickenpox)
o Varicella-rokotus, jos ei ole sairastanut tai ole rokotettu

Lisäksi HUS suosittelee ennen harjoittelujakson alkamista voimassaolevaa
-

B-hepatiitti -rokotusta (3 rokotteen sarja annettu ja S-HbsAb tutkittu
n. 6 viikkoa viimeisen rokotuksen jälkeen ja on yli 10 mIU/ml)
Tetanus- ja difteriarokotusta (jäykkäkouristus ja kurkkumätä)

HUS tarjoaa toistaiseksi opiskelijoille ilmaisen kausi-influenssarokotuksen, jos harjoittelujakso tapahtuu kausi-influenssa-aikaan.
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Tuberkuloosi ja salmonella
HUS:iin harjoittelujaksolle tulevat opiskelijat

Tuberkuloosi

Keuhkojen röntgenkuva vaaditaan kaikilta opiskelijoilta, joilla on
pitkittynyt selvittämätön yskä (yli 3
viikkoa).

Salmonella

Vastasyntyneiden osastolle harjoitteluun tulevalta opiskelijalta
vaaditaan salmonellanäyte, mikäli
hän on ollut edeltäneen 3 kuukauden aikana Pohjoismaiden
ulkopuolelle suuntautuneella yli 4
vuorokautta kestäneellä ulkomaanmatkalla. Salmonella pitää
myös pois sulkea, jos opiskelijalla
tai samassa taloudessa asuvalla
on ollut vatsatautioireita viimeisen
kuukauden aikana.

Kansainvälisestä vaihdosta HUS:iin
harjoittelujaksoille tulevat ulkomaalaiset opiskelijat sekä viimeisen
vuoden aikana yli 3 kk ajan ulkomaalaisessa sairaalassa työskennelleet
opiskelijat
Vastasyntyneiden osastolle harjoitteluun
tulevalta vaaditaan englanniksi lausuttu
alle 3 kk vanha keuhkojen röntgenkuva,
jos opiskelija tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Lisäksi keuhkojen röntgenkuva
vaaditaan kaikilta opiskelijoilta, joilla on
pitkittynyt yskä (yli 3 viikkoa). Lausuntojen puuttuessa tai niiden ollessa liian
vanhoja pitää keuhkojen röntgenkuvaus
tehdä Suomessa.
Vastasyntyneiden osastolle harjoitteluun
tulevilta opiskelijalta vaaditaan negatiivinen ulosteen salmonellaviljelyvastaus,
jos opiskelija tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta.
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Lisätiedot
Lisätietoja antavat osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila (puh. 050 427
1512) ja hygieniahoitaja Leena Simons (puh. 050 427 0008), HUS Infektiosairauksien klinikka, Sairaalahygieniayksikkö.
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Voimaantulo

Tämä pysyväisohje tulee voimaan 3.9.2012 alkaen.

Markku Mäkijärvi
johtajaylilääkäri

Kaarina Torppa
hallintoylihoitaja

LIITE

Ohjeistus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tartuntataudeista ja rokotuksista

JAKELU

Intranet ja HUSPlus
Helsingin yliopisto, lääketieteen laitos
Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja II-asteen oppilaitokset
Pääkaupunkiseudun opiskelijaterveydenhuolto

