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HUSIN SAIRAALASSA SISÄLLÄ OLEVIEN AVOHOIDON TARTUNTATAUTIEN POTILAI-

DEN HAASTATTELU JA TARTUNNANJÄLJITYS 

 
 

HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa sisällä olevien avohoidon tartuntatautien potilaiden tartunnan-

jäljitys aloitetaan jatkossa jo sairaalasta käsin hoitavan yksikön toimesta (jos kyseessä on tartunta-

tauti, joka edellyttää altistuneiden kartoitusta / tartunnanjäljitystä). Tiettyjen sukupuolitautien tartunnanjäljitys 

on sovittu sukupuolitautien ja infektiosairauksien poliklinikalta koordinoituna. Nyt lähetetty toimintaohje ei 

myöskään koske moniresistenteille bakteereille altistuneiden tartunnanjäljitystä.  

 

Ohjeet ja haastattelupyyntö HUS Epidemiologisesta yksiköstä 
Ohjeet sairaalan sisäisesti potilaan haastatteluun ja tartunnanjäljitykseen annetaan HUS Epidemiologisesta yk-

siköstä. HUS Epidemiologisen yksikön sairaanhoitaja on yhteydessä potilasta hoitavaan yksikköön ja varmistaa, 

että ohjeet haastatteluun ja tartunnanjäljitykseen otetaan vastaan. Potilasta hoitava yksikkö haastattelee potilaan 

ja lähettää haastattelussa kerätyt tiedot sähköpostitse HUS Epidemiologiseen yksikköön. HUOM! Ks. alla 

”Poikkeuksia toimintamalliin” Lohjan, Raaseporin, Porvoon ja Hyvinkään sairaaloiden osalta.  

 

Tieto sairaalassa sisällä olevan potilaan tartuntataudista välitetään kuitenkin aina myös alueen hygieniahoitajalle 

tiedoksi, ja hygieniahoitaja arvioi, tuleeko hänen reagoida esim. varotoimien tai henkilökunnan/muiden potilai-

den altistumisen osalta. 

 

Tartunnanjäljitystiedot potilaan kotikunnan tartuntatautiyksikköön 
HUS Epidemiologinen yksikkö välittää tiedot tartunnanjäljityksestä ja mahdollisista altistuneista potilaan koti-

kunnan tartuntatautiyksikköön, joka vastaa altistuneiden kontaktoinnista ja jatkotoimenpiteistä. Epidemiologi-

nen yksikkö välittää tiettyjen tartuntatautien osalta THL:n pyytämät haastattelutiedot verkkolomakkeella 

THL:lle (kuten listeria ja kotimaiset EHEC-tartunnat) ja pdf:nä kotikuntaan tiedoksi. HUOM! Ks. alla ”Poik-

keuksia toimintamalliin” Lohjan, Raaseporin, Porvoon ja Hyvinkään sairaaloiden osalta.   

 

Poikkeuksia toimintamalliin  

• Koko HUS-alueen toimintamalli on kuvattu tiedotteen mukana olevassa excel-liitteessä. 

• Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa potilaiden haastattelut toteuttaa ensisijaisesti sairaalan hy-

gieniahoitaja (ja lähettää tiedot HUS Epidemiologiseen yksikköön sekä potilaan kotikunnan tartuntatau-

tiyksikköön → HUS Epidemiologinen yksikkö varmistaa tietojen siirtymisen kuntaan).   

• Hyvinkään sairaalassa hygieniahoitaja ohjeistaa hoitavalle yksikölle potilaiden haastattelut (ja koordinoi 

tietojen lähettämisen HUS Epidemiologiseen yksikköön sekä potilaan kotikunnan tartuntatautiyksik-

köön → HUS Epidemiologinen yksikkö varmistaa tietojen siirtymisen kuntaan).   

• Jos potilas ei ole itse haastattelukuntoinen (esim. teho-osastolla hengityskoneessa), pyydetään kotikun-

nan tartuntatautiyksikköä haastattelemaan omainen. 

• Jos potilas on jo kotiutunut, pyydetään kotikunnan tartuntatautiyksikköä haastattelemaan potilas (myös 

TBE-potilaat esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen).  

• Kunnan tk-sairaaloissa sisällä olevien potilaiden haastattelun ja tartunnanjäljityksen toteuttaa kotikun-

nan tartuntatautiyksikkö. 

• Tämä ohje ei koske sukupuolitautien tartunnanjäljitystä, joka toteutetaan aiempien käytäntöjen mukai-

sesti. 

• Tämä ohje ei koske moniresistenteille mikrobeille altistuneiden jäljitystä. 

• Pandeemisten virusten yhteydessä työnjako sovitaan erikseen. 
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