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Seulonta
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kartoitus
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Tartunnanjäljitys

Piilevän
tuberkuloosiinfektion (LTBI)
tutkiminen ja
hoito

Prosessivaihe
Tuberkuloosin riskiryhmään kuuluvat henkilöt

Mitä tehdään

Kuka tekee/Vastuu

Mittari ja
Arviointi
tavoitetaso
1. Henkilöiden tunnista- -Organisaation sai-Informoitujen ta- Hygieniaraportti
minen
raanhoitohenkilöstö hojen määrä (100
2. Yhteydenotto seulon- -Sosiaali- ja tervey% vuonna 2020)
toja tekevään henkilös- denhuollon ja päivä- -Tunnistamattotöön
hoidon työhönotos- mien tuberkuloosita vastaavat henkilöt tapausten määrä
(HaiPro)

Ohjeet
Tuberkuloosi - riskiryhmien
tunnistaminen ja jatkoselvitykset
Katso 6. luku 55 §: Tartuntatautilaki
1227/2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon uusien
työntekijöiden terveystarkastus
TB-oppaat (eri kielillä)
Ulkomaille lähdössä/töihin tai
opiskelemaan

Seulonta

Selvittely,
tutkimukset

1. Tuberkuloosiriskin arviointi
2. Jatkoselvitystarpeen
arviointi
3. Tuberkuloosista tiedottaminen

1. Epäilyn varmistaminen (järjestetään kiireellinen lääkärinaika)
2. Sisäänotto osastolle
varmistusta varten tai
3. Polikliininen varmistus
4. Diagnoosin vahvistaminen
5. Ilmavarotoimet

-Tk-vastaanottojen
lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, keuhko ja astmayksikön henkilöstö
-”Kiintiöpakolaistiimi”
-Tk-lääkäri
-Keuhko- ja
astmayksikön
lääkäri, lastenlääkäri
-Osasto 6 (aikuiset)
(eristystarve):
lapset VKS:ään
-Keuhko- ja
astmayksikkö

-Diagnosoitujen
potilaiden määrä

Vahva epäily tai todettu tarttuva
tuberkuloosi
http://tuberkuloosi.fi/
Suositus tuberkuloosin tartunnan
jäljityksestä

-TARTA-käyntien
määrä

Vahva epäily tai todettu tarttuva
tuberkuloosi
Yski oikein
Altistuneet lapset

Hoito, lääkitys,
kartoitus

1. Tuberkuloosilääkitys
aloitetaan osastolla

2. Ilmavarotoimet
3. Tuberkuloosipotilaan
kontaktiselvitys

4. Tuberkuloosin hoidon toteuttaminen

-Keuhko- tai infektiolääkäri (aikuiset)
-Lastenlääkäri/VKS
(lapset)
-Keuhko- ja
astmayksikkö
-Osasto 6
-Kotisairaanhoito/kotihoito

-Hoidettujen tuberkuoosipotilaiden määrä/vuosi
-Hoitovuorokaudet, joissa tuberkuloosidiagnoosi ensimmäisenä diagnoosina
-TARTA-käyntityyppien määrä

http://tuberkuloosi.fi/
Tuberkuloosipotilas osastolla
Tuberkuloosipotilas keuhko- ja
astmayksikössä
Tartunnanjäljitys /TBtartunnanjäljityslomakkeet
lomake 1
Tartunnanjäljityksen porrastus ja
vastuut
Tartunnanjäljityksen kulku
Vahva epäily tai todettu tarttuva
tuberkuloosi
Selvittely, lapset
Filha – lääkeapuri
Lääkehoito ja lääkkeiden
haittavaikutuksista
TB-oppaat
DOT-lomake/Tuberkuloosihoidon
seurantakortti

Tartunnanjäljitys
ja altistuneiden
seuranta

1. Kontaktiselvitys
2. Altistuneiden tutkiminen

-Hygieniahoitaja
Tartuntataudeista
vastaava lääkäri
-Lastenlääkäri
-Tk-lääkäri

Indeksipotilaiden
ja kartoitusten
määrä

Tilasto/vastuu
VKS

Tartunnanjäljityksen porrastus ja
vastuut
Tartunnanjäljityksen kulku
Altistuneiden tutkimukset ja
seuranta
Altistuneet lapset
Selvittely, lapset
Suositus tuberkuloosin
tartunnanjäljityksestä
Tuberkuloosi altistuneiden
seuranta
Altistuneiden alkututkimukset ja
seuranta
THL:n ohje:
joukkoaltistukset

Piilevän tuberkuloosi-infektion
(LTBI) tutkiminen
ja hoito

1. Selvitetään LTBIhoidon tarve
2. Annetaan LTBI-hoito

-Astma- ja keuhkoyksikkö (aikuiset)
-Lastenlääkäri/VKS
(lapset)

Suositus tuberkuloositartunnan
jäljityksestä/Kuva 5/LTBI-arvio
erikoissairaanhoito
Luku 5: LTBI:n diagnostiikka ja
hoito
LTBI-hoidon vaihtoehdot ja
annostus

Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatija

Maria Häggström, sairaanhoitaja
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Prosessin kohderyhmä

Tuberkuloosipotilas. Sosiaali- ja terveysviraston yhteistoiminta-alueen väestö.

Prosessin sidosryhmät
Prosessin onnistumisen edellytykset

Kunnat, muut sairaalat ja sote-organisaatiot, muut viranomaiset, yksityiset toimijat, kolmas sektori
Riittävät henkilöstöresurssit, jatkuva täydennyskoulutus.

Mittarit ja tunnusluvut
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin
Version numero

Prosessi arvioidaan tilinpäätöstyön yhteydessä helmi-maaliskuussa ja vuosikellon mukaisesti elosyyskuussa toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.
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