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Lasten riskiryhmiä koskeva ohje koronavirus (COVID-19)
WHO:n tilastojen (2003) mukaan alle 24-vuotiaiden kuolleisuus aiempien
koronavirusepidemioiden (SARS-Cov) yhteydessä oli alle 1 %, kun vastaavasti yli 65vuotiailla kuolleisuus oli yli 50 %. Toistaiseksi maailmalta (esim. Kiina ja Italia) kerätyn
tiedon perusteella ei ole tietoa tai näyttöä siitä, että tilanne olisi uuden koronaviruksen
(COVID-19) aiheuttaman infektion osalta erilainen.
HUS noudattaa kaikkien lasten sairausryhmien kohdalla THL:n
antamia suosituksia. HUS on laatinut yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa
tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin.
Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla ja nuorilla,
joiden perussairaus, esimerkiksi astma, diabetes tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa.
Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään lapsilla, joilla on
vaikea perussairaus tai jotka tarvitsevat puolustuskykyä lamaavaa eli
immunosuppressiivista lääkitystä esim. syövän, reuman, elinsiirron tai suolistosairautensa
vuoksi. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla vaarallista eikä niitä saa muuttaa omaaloitteisesti. Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koronavirusinfektioon
sopivia oireita, huoltajan tulee ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon
yksikköön, jossa lapsi tai nuori on seurannassa.
Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa
kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan THL:n
määritelmän mukaan riskiryhmään kuuluville lapsille, joilla on vastustuskykyä
heikentävä eli immunosuppressiivinen lääkitys tai jokin vaikea perussairaus,
kuten krooninen keuhkosairaus, maksan tai munuaisen vajaatoiminta tai vastustuskykyä
heikentävä sairaus.
Koronaviruksen suhteen lasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat
sairaudet:
1. Keuhkosairaudet
 Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet kuten kystinenfibroosi
 Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet
 Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus
(pulmonaalihypertensio)
 Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat,
vaikea-asteinen keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö) tai poikkeuksellisen
vaikea-asteinen astma
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2. Sydänsairaudet
 vaikea sydämen vajaatoiminta
 keuhkoverenpainetauti
 lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
 leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)
3. Immunosuppressoidut ja muuta potilaat
 solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat
lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt reuma- ja gastroenterologiset
potilaat)
 harvinaiset aineenvaihduntasairaudet
4. Lastenneurologiset potilaat
 Neurologisesti sairas lapsipotilas, jolla on ventilaatiotuki / lisähappihoito
 Kaikki SMA 1 ja 2 lapset ja hengitysvajeen sekä infektioherkkyyden osalta näihin
rinnastettavat harvinaiset neurologiset sairaudet (esim. Bethlem myopatia)
 Terveydenhuollon ammattilaisen harkinnan mukaan lapsen krooninen
neurologinen sairaus, mikäli potilas saa vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim.
kortisonilääkitys Duchenne potilailla, immunologinen lääkitys MS-potilailla, kortisonitai ACTH-lääkitys epilepsiapotilailla) tai hän on neurologisen sairautensa tai
vammansa vuoksi muutoin suurentuneessa infektioriskissä (esim. tetraplegia, tietyt
neurometaboliset aineenvaihduntataudit) yksilöllisesti arvioiden.

