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Huomioitavaa Ukrainasta saapuvien sairaalahoidossa
HUSissa

Tämä ohje ei koske raskaana olevia, synnyttäjiä ja vastasyntyneitä, joista on erillinen ohje.

1 Oikeus hoitoon

Ukrainan kriisin seurauksena Euroopan Unioni on luvannut tilapäisen suojelun EU-alu-
eella sotaa pakeneville ukrainalaisille, jotka pääsevät samalla tavalla vastaanottopalvelui-
den piiriin kuin turvapaikanhakijat. HUS on varautunut tarjoamaan tarvittaessa sairaala-
hoitoa Ukrainasta tuleville potilaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutunut Ukrainasta paennut henkilö saa pal-
velunsa ensisijaisesti sen mukaisesti, mikä hänen oleskelustatuksensa. Tilapäisen suojelun
perusteella oleskeluluvan saanut henkilö saa henkilötunnuksen. Henkilötunnus kirjataan
tällöin oleskelulupakorttiin (sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 11.3.2022 /
VN/7766/2022).

Asiakkaiden ohjaamisessa sote-ammattilaisia koskee neuvonta ja ohjausvastuu muiden
viranomaisten palveluihin.

2 Potilaan tunnistaminen

Potilas tunnistetaan passista ja luodaan Apotti-järjestelmään uutena potilaana soveltaen
Apotin ohjetta Ulkomaalaisen potilaan rekisteröinnistä. Laskutus- ja rekisteröintiedot:

 kotikunta: 200
 käyntityyppi: kuten normaalisti
 maksuluokka: laskutuspäätös
 asiakasmaksutyyppi: muu
 korvauskattavuus: Ukraina, tilapäinen suojelu

3 Moniresistenttien mikrobien seulonta

Potilaalta tulee ottaa sairaalaan tullessa moniresistenttien mikrobin seulontanäytteet ja
hoitaa häntä kosketusvarotoimin, kunnes seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivi-
siksi.
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4 COVID-19 -näytteet

COVID-19 – näyte otetaan, mikäli potilaalla on infektio-oireita. Rutiininomainen seulonta
oireettomalta ulkomailla olleelta ei ole tarpeen.

5 Muiden mahdollisten infektioiden diagnosointi ja varotoimet

Ukraina kuuluu korkean tuberkuloosiriskin maihin. Mikäli potilaalla on hengitystieoireita,
otetaan keuhkokuva ja mikäli häneltä nousee ysköksiä, yskösten tuberkuloosinäytteet.
Normaali keuhkokuva potilaalla, jolla ei nouse ysköksiä, poissulkee käytännössä tartutta-
van tuberkuloosin.

Muiden mahdollisten infektioiden toteaminen ja tarvittavien varotoimien arvioiminen
tehdään normaaliin tapaan potilaan anamneesin, oireiden ja löydösten perusteella. Tulee
herkästi ottaa thx-kuva ja HIV-testi sekä muistaa epäillä rokotuksin ehkäistäviä tauteja
(korona, influenssa, tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, polio, kurkkumätä).

THL on julkaissut ohjeet ukrainasta saapuvien infektioiden ehkäisystä ja rokotuksista.
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