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THL:N A(H1N1)V-OHJEESEEN MERKITTÄVÄ MUUTOS
oyl Jukka Lumio, TAYS
THL on 28.8.2009 antanut ohjeen, jolla kaikenikäiset lapset poistetaan riskiryhmästä ja siten automaattisesta lääkäriin hakeutumisesta ja lääkehoidosta, vaikka lapsella olisi hengitystieinfektio
ja kuumetta yli 38,5 astetta. Tämä perustuu kertyneeseen huojentavaan tietoon. Tämä tulee varmasti
helpottamaan vastaanottotoimintaa.

On toivottu, ettei Pirkanmaan alueellista ohjetta
uusittaisi aina perjantaisin, joten teemme sen alkuviikosta. Muuttuneita osia tulevat olemaan lääkehoidon käyttö eri potilasryhmille (tämän tiedotteen
mukaan), diagnostisten testien käyttö (saatavuus
Pirkanmaalla on parantunut) ja kuvaus, miten oirekuvalla pyritään seuraamaan influenssan kaltaisia
tauteja
(anturiterveyskeskuskäytäntö).

THL:n tiedote:
tautiin suositellaan edelleen annettavaksi viruslääkitys raskaana oleville, tiettyjä pitkäaikaissairauksia sairastaville sairaalahoitoa tarvitseville sekä influenssapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle. Kaikki vaikeaoireiset influenssapotilaat voivat saada lääkärin
harkinnasta lääkityksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät tiedotustilaisuuden
influenssa A(H1N1) -taudin nykytilanteesta perjantaina 28. elokuuta klo 11.00. Tilaisuus järjestetään Meritulli-salissa (STM, Meritullinkatu 8, Helsinki).
*Tiedoksenne keskeiset muutokset ohjeissa / muuta ajankohtaista:*
-

Suomessa ei vielä influenssa A(H1N1)v pandemiaa

-

Influenssa A(H1N1)v -taudin oireisiin kuuluvat äkillinen kuume ja hengitystieoireet. Tauti
ei ala pelkällä nuhalla

-

Alle 3-vuotiaat eivät enää kuulu riskiryhmiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) poistaa suosituksestaan alle 3-vuotiaat ryhmistä,
joille pyritään antamaan viruslääkitys epäiltäessä influenssaa. Pienet lapset sairastavat runsaasti eri virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita, joita ei voida oireiden perusteella erotella toisistaan. Erityisesti lapsilla on myös kiinnitetty huomiota lääkkeeseen liittyviin sivuvaikutuksiin - Epäiltyyn tai varmistettuun influenssa A(H1N1)v -viruksen aiheuttamaan

-

Hoitava lääkäri voi harkintansa mukaan määrätä viruslääkityksen myös riskiryhmiin kuulumattomille vaikeaoireisille potilaille, jotka eivät kuitenkaan tarvitse sairaalahoitoa. Tällä
hetkellä heidän infektionsa tulisi varmistaa laboratoriotestein. Influenssaepidemian alettua
laboratoriotestejä ei välttämättä tarvita, vaan
vaikeaoireiselle potilaalle voidaan määrätä viruslääkitys, jos kliiniset kriteerit täyttyvät.

-

Lääkettä ei määrätä oireettomille henkilöille
sairauden ehkäisemiseksi tai mahdollisen ulkomaan matkan aikaiseen tartuntaan varautumiseksi.
Poikkeuksena ovat suuren riskin potilaat, kuten
vakavaa veritautia sairastavat tai dialyysipotilaat. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Lääkelaitos antavat lääkkeiden määräämistä ja luovuttamista koskevat uudet määräykset, jotka ottavat huomioon nämä muutokset

Viruslääkeohje (www.ktl.fi/portal/16677)
Kotihoito-ohje (www.ktl.fi/portal/16675)
Päivähoito-ohje (www.ktl.fi/portal/16705)
Kouluohje (<www.ktl.fi/portal/16712>)
- lisäksi uusi sivu (sisältäen vanhaa tietoa, omana sivunaan):
Tartunnalta suojautuminen kotona, avohoidossa ja sairaalassa
(www.ktl.fi/portal/16773)

Lehdistötiedote tulee STM:n ja THL:n verkkoon
noin klo 11.
Tulevaa:
Seuranta ja tapausten ilmoittaminen -ohjetta tullaan täydentämään.
Mikrobiologiset tutkimukset A(H1N1)v epäilyissä -ohje tullaan uudistamaan.
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