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Tuberkuloosiselvitys käynnistynyt Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu)
Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays
Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksessa opiskelevalla henkilöllä on helmikuun 2014 alussa todettu tartuttava tuberkuloosi. Voimakkain tartuttavuusaika on ollut vuodenvaihteen jälkeen, mutta henkilö on saattanut olla
tartuttava jo syyslukukauden aikana.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuberkuloosiasiantuntijat ovat määrittäneet ne altistuneet henkilöt,
joiden tulee hakeutua tutkimuksiin. Altistuneita on
koululla noin 80 ja koulun ulkopuolella kymmen-

Tuberkuloosi Suomessa ja Pirkanmaalla
Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays
Uusia tuberkuloositapauksia todetaan Suomessa
vuosittain alle 300 tapausta. Noin puolet näistä on
60 vuotta täyttäneitä, joista valtaosa on syntyperältään suomalaisia. Noin neljäsosa kaikista tuberkuloositapauksista on viime vuosina todettu
ulkomailla syntyneellä.
Suurimpia tuberkuloosin riskiryhmiä Suomessa
ovat kantaväestöön kuuluvat ikäihmiset, suuren
tuberkuloosin ilmaantuvuuden maista Suomeen
muuttaneet ja päihdeongelmaiset. Viimeksi mainitussa ryhmässä esiintyy jatkuvasti vaikeasti hallittavia tuberkuloosin tartuntaketjuja. Uusi ilmiö on
tartuntaketjujen liittyminen kannabiksen viihdekäyttöön etenkin nuorten keskuudessa.
Pirkanmaalla todettiin viime vuonna 22 tuberkuloositapausta, joista 20 sairasti keuhkotuberkuloosia, neljällä oli tartuttava tuberkuloosi. Viisi vuoden
2013 tapauksista oli ulkomaalaistaustaisia.
Pirkanmaalla on tehty töitä jo useamman vuoden
ajan Tampereen seudulla vuonna 2006 käynnistyneen päihdeongelmaisten tuberkuloosiepidemian katkaisemiseksi. Tartuntaketjuun on liitetty
tähän mennessä 23 tapausta, näistä neljä todettiin
viime vuonna. Kohderyhmälle on järjestetty bussikyydityksiä keuhkokuvauksiin kahdesti, vuosina
2010 ja 2011. Vuosi sitten aloitetuissa kohderyhmään (asunnottomat, päihdeongelmaiset) kuuluvien seulontakeuhkokuvauksissa on otettu noin
500 keuhkokuvaa; näissä ei ole löytynyt uusia
tuberkuloositapauksia.

kunta. Asiasta on tiedotettu torstaina 13.2.14 koululla pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja kirjallisella
tiedotteella altistuneille opiskelijoille ja opettajille.
Altistuneille järjestetään lääkärintarkastus ja
keuhkokuvaus kahdesti, nyt ja vuoden kuluttua.
Opiskelijat tutkitaan perusterveydenhuollossa,
opettajat työterveyshuollossa.
Tartuntatautilaki velvoittaa tutkimaan tartuttavalle
tuberkuloosille altistuneet henkilöt. Tutkimukset
ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset.
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Tuberkuloosiin liittyvät haasteet Suomessa
Väestöpohjan muuttuessa myös tuberkuloosin
taudinkuva muuttuu. Vanhusten osuus vähenee ja
nuorten sekä työikäisten kasvaa. Maahanmuuttajien osuus kasvaa. Keuhkojen ulkopuoliset, joskus
erittäin vaikeasti havaittavat tuberkuloosin muodot
lisääntyvät.
Monikulttuurisuus tuo mukanaan omat haasteensa. Suomeen tulevista maahanmuuttajista ainoastaan pienelle osalle (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, adoptiolapset, paluumuuttajat ja perheen
yhdistämisohjelman kautta Suomeen tulevat) järjestetään maahan tulon jälkeen terveystarkastus
ja keuhkojen röntgenkuvaus. Opiskelun, työn tai
avioliiton solmimisen vuoksi tai laittomasti Suomeen muuttavien hakeutuminen terveyspalvelui-

den pariin tapahtuu yleensä vasta sairauden oireiden ilmaannuttua.
Erilaiset kulttuuriset käsitykset tuberkuloosista,
häpeä ja stigma, voivat vaikeuttaa hoitoon hakeutumista ja lääkehoitoon sitoutumista sekä tartuntaketjun selvittämistä. Näiden esteiden hälventämiseksi Taysin infektioyksikkö järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin maahanmuuttajatyön kanssa terveysneuvontatilaisuuden maahanmuuttajille 7.4.14 Tipotien terveysasemalla.
Tilaisuudessa pyritään hälventämään tuberkuloosiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja. Alla olevan
mainoksen saa useammalla kielellä (suomi, englanti, venäjä, arabia, somali) infektioyksiköstä
pyytämällä hygieniahoitaja Rita Niemeltä (etunimi.sukunimi@phsp.fi).

Päivitä tietosi tuberkuloosista
Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays
Tuberkuloosin muututtua harvinaiseksi on sekä
kansalaisten että terveydenhuollon ammattilaisten
tietämys taudista heikentynyt. Tuberkuloosin oireita ei tunnisteta, sitä ei epäillä eikä osata etsiä.
Diagnoosin viivästyminen johtaa tartuntaketjun
jatkumiseen ja sairastuneen hoitoennuste voi
huonontua.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat päivittää
tietojaan Duodecimin terveysportin verkkokursseilla tuberkuloosista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
tuberkuloosiohjeet ovat juuri päivittyneet ja ne
löytyvät polusta www.pshp.fi / ammattilaisille /
infektio-ohjeet / tuberkuloosiohjeet. Aikuisten tuberkuloosiohjeiden alta löytyvät monikieliset terveyskyselykaavakkeet, joita voi käyttää
hyväkseen vastaanotolla.
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