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Potilaiden suojaaminen kausi-influenssan aikana
Tämä ohje korvaa 9/2017, 18.9.2017 annetun ohjeen
Henkilöstön kausi-influenssarokotukset
Johdon toimintaohje henkilökunnalle

Toimintaohje astuu voimaan sen jälkeen, kun infektio-sairaalahygieniayksikkö varmistaa kausiinfluenssan alkaneeksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella.
Terveydenhuollossa henkilökunta on merkittävä influenssatartunnan lähde. Sairaalassa on lähes
kaksi kertaa suurempi riski saada influenssa kuin sairaalan ulkopuolella. Noin 30 % terveydenhuollon henkilöstöstä voi sairastaa influenssan oireettomana eli tartuttaa muita tietämättään.
Henkilökunnan kausi-influenssarokotuksille on kaksi perustetta. Ensinnäkin sairaalan on kaikin
käytettävissä olevin keinoin suojattava potilaat tartunnoilta. 1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain pykälän 48 mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille
alttiita potilaita tai asiakkaita hoitavilla työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on pykälän 48 mukainen suoja. Toiseksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta työssä. Henkilökunnan kausi-influenssarokotteilla suojataan sekä potilasta että työntekijää. Sen lisäksi henkilökunnan influenssarokote suojelee työntekijän lähipiiriä, jossa
voi olla yli 65-vuotiaita, perussairaita, raskaana olevia tai imeväisikäisiä. Henkilökunnan kausiinfluenssarokotusten tärkeyttä korostaa vielä se tosiasia, että esimerkiksi 65 vuotta täyttäneiden
tai eri perussairauksista kärsivien henkilöiden kausi-influenssarokotteesta saama suoja ei ole aina
riittävä, joten heidän suojaamisensa vähentämällä tartunnan mahdollisuutta on tärkeää.
Edellisellä kausi-influenssakaudella 2018–2019 otti LSHP:n lääkäreistä 94%, hoitohenkilökunnasta
91 % ja muusta henkilökunnasta 75 % influenssarokotteen. Influenssakaudella 2019 - 2020 rokotuskattavuustavoite kaikkien ryhmien osalta on 95 %.
Kaikkien lähipotilastyöhön (alle 2 metriä potilaasta) osallistuvien työntekijöiden kausiinfluenssarokotus on välttämätön (ellei rokotukselle ole vasta-aihetta) influenssan leviämisen estämiseksi. Mikäli henkilökuntaan kuuluva ei ole ottanut rokotetta tai on kieltäytynyt antamasta tietoa mahdollisesta kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi osallistua potilaiden lähellä työskentelyyn ilman kirurgista suu-nenäsuojusta. Se suojaa sekä häntä itseään että potilasta. Kausiinfluenssa tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana. Tämän vuoksi kirurgisen suu-nenäsuojuksen ja
käsihuuhteen käyttö ovat välttämättömiä kausi-influenssaepidemian aikana.
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