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Potilasohje – Syöpäpotilaan koronarokotus
Syöpäpotilaille ja pahanlaatuisia veritauteja sairastaville potilaille suositellaan koronarokotusta.
Suomessa käytössä olevissa koronarokotteissa ei ole elävää virusta, eli ne eivät voi nykytiedon valossa aiheuttaa koronavirustautia. Siksi koronarokotteet soveltuvat yleensä ottaen myös henkilöille,
joiden elimistön puolustuskyky on heikentynyt jonkin sairauden tai lääkityksen vuoksi.
Kaikkia myyntiluvan saaneita koronarokotteita voidaan käyttää syöpäpotilaille. AstraZenecan
adenovirusrokotetta käytetään vain vuonna 2021 65 vuotta täyttävälle tai sitä vanhemmalle.
3.5.2021 alkaen voi valita, haluaako AstraZenecan vai kunnassa käytössä olevan mRNA-rokotteen
(BioNTech-Pfizerin rokote tai Modernan rokote). Valinnan voi tehdä vain ensimmäistä rokoteannosta varatessa. Katso tarkempia tietoja www.koronarokotusaika.fi.
Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei ole este rokottamiselle. Nykytiedon mukaan sairastettu koronavirustauti antaa ainakin kuuden kuukauden kestoisen suojan valtaosalle sairastuneista. Rokotussarja suositellaan aloitettavaksi vasta kuuden kuukauden kuluttua koronavirustaudista.
Katso lisätietoa www.thl.fi/aiheet/infektiotaudit-ja-rokotukset

Rokotuksen ajankohta
Syöpäpotilaan rokottamisen edellytyksenä ovat
o

Kuumeettomuus. Rokotusta ei anneta kuumeisen taudin aikana, vaan silloin rokottamista
siirretään.

o

Veren trombosyyttiarvot (verihiutaleet eli B-Tromb) ovat yli 40x109/l ja veren neutrofiiliarvot (B-Neut) ovat yli 1.0x109/l.

o

Sytostaattihoidossa olevalle suositellaan rokotteen antamista ensisijaisesti 3-7 päivää ennen
hoitoa veriarvojen noustua riittävälle tasolle. Rokotuksen voi antaa myös 3-5 päivän kuluttua hoidon jälkeen.

o

Syövän immunologista hoitoa tai täsmälääkehoitoa saaville potilaille rokotteen voi antaa
milloin vain paitsi hoitopäivänä.
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o

Leikkaukseen tulevat ottavat rokotteen 2 viikkoa ennen tai viikko leikkauksen jälkeen.

o

Kantasolujensiirtopotilaat rokotetaan aikaisintaan 3kk kantasolujensiirrosta paremman rokotusvasteen saavuttamiseksi.

o

Lääketutkimuksiin osallistuvien potilaiden osalta tutkimuslääkäri/hoitava lääkäri määrittelee tapauskohtaisesti, voiko potilas rokotteen ottaa ja milloin ajankohta olisi sopivin.

Sytostaattihoidon aikana ota yhteyttä omahoitajaan tai hoitoyksikköösi siinä vaiheessa, kun tiedät
olevasi oman asuinkuntasi rokotusvuorossa. Seuraavaa hoitokuuria edeltävät laboratoriokokeet
otetaan tavanomaiseen tapaan ja mikäli veriarvot ovat nousseet riittävästi, rokotus pyritään toteuttamaan sinä päivänä, jolloin hoitokuuri oli suunniteltu annettavan. Seuraavaa hoitokuuria siirretään vastaavasti muutama päivä eteenpäin.

Rokotuksen käytännön toteutus
Syöpäpotilaat rokotetaan osana kuntien rokotusohjelmaa. THL:n rokotusaikataulu perustuu ennalta
määrättyihin riskiryhmiin. Aktiivisessa hoidossa olevat syöpätauteja ja pahanlaatuisia veritauteja
sairastavat potilaat kuuluvat riskiryhmään 1 ja ovat heti iäkkäiden jälkeen potilasryhmä, joka rokotetaan. Saat lisää tietoa kuntasi koronarokotusaikataulusta ja rokotuksen ajanvarauksesta osoitteesta www.koronarokotusaika.fi. Sivuilla voit valita oman asuinkuntasi ja saat oman kuntasi aikataulu- ja yhteystiedot koronarokotuksia koskien.
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