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COVID-näytteenottoa laajennetaan
Infektioyksikkö, Tays
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä hiukan yli 100 COVID-19-tartuntaa (ilmaantuvuus 21,6/100 000 asukasta),
joista sairaalahoitoa on tarvinnut kymmenkunta potilasta. Positiivisten testitulosten
määrä on vaihdellut 0-13 päivittäin. Myös yksityiset työterveyshuollot ottavat näytteitä ja
näistä on ilmoitettu yksittäisiä positiivisia testituloksia.
Infektioyksikkö on kiinnittänyt huomiota siihen,
että negatiivinen testitulos ei 100% varmuudella poissulje COVID-19-infektiota. Testin
luotettavuuteen vaikuttaa näytteen laatu
(esim. nielunäytteen ottamisessa voimakas
oksennusrefleksi voi estää kunnollisen näytteen saamisen), mahdollisesti myös käytetty
testimenetelmä. Väärien negatiivisten tulosten
mahdollisuuden vuoksi on tärkeää, että hengitystieoireinen henkilö pysyy kotona, kunnes oireet ovat väistyneet. Hoitavan lääkärin arvion
mukaan testi voidaan myös toistaa tai tehdä
kliininen COVID-19 -diagnoosi.
Fimlabin näytteiden käsittelykapasiteetti lisääntyy ja siten myös näytteiden ottamisen
kriteereitä voidaan nyt laajentaa. Infektioyksikkö on julkaissut tänään 3.4.2020 uudet
näytteenottokriteerit:
Henkilö on sairastunut akuuttiin hengitystieinfektioon ja jokin seuraavista
1. Oleskelu riskialueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua
· Ulkomailta palaavat kansalaiset
· Tietyt alueet Suomessa: Uusimaa,
Pohjois-Suomen laskettelukeskukset
2. Tiedossa oleva kontakti COVID-positiivisen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen
oireiden alkua
· Ollut lähikontaktissa sairastuneen
kanssa, määrätty karanteeniin

3. Lääkärin perusteltu epäily, esimerkiksi
· Vakava taudinkuva tai happeutumishäiriö, jonka aiheuttaja ei ole selvinnyt
4. Osastohoitoon (sairaalan tai terveyskeskussairaalan vuodeosasto) siirtyvä tai siirtynyt potilas, jolla on etiologialtaan epäselvä hengitystieinfektio
5. Osastohoidossa (sairaalan tai terveyskeskussairaalan vuodeosasto) oleva potilas,
jonka hengitystieinfektio alkaa hoidon aikana ja on etiologialtaan epäselvä
6. Avohoitopneumonia potilaan iästä riippumatta
7. Yli 70-vuotias akuuttiin hengitystieinfektioon sairastunut
8. Terveyden- tai sosiaalihuollon henkilökunta (sairaalat, terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosasto, pitkäaikaishoidon
ja hoivan toimintayksiköt, kotihoito) ja
omaishoitaja tai henkilökohtainen avustaja
sekä vesilaitoksen työntekijä
· Sairastunut työntekijä jää omalla ilmoituksella sairaslomalle välittömästi oireiden ilmaannuttua
· HUOM: pelkkä nuha ilman kuumetta
tai mitään muita sairauden oireita ei ole
sairaslomalle jäämisen eikä näytteenoton aihe
9. Perheessä on terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä (sairaalat, terveyskeskusten
avovastaanotot ja vuodeosastot, pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköt, kotihoito)
10. Epäily hoitolaitoksen epidemiasta, aiheuttajamikrobi on epäselvä
· Sairaala, terveyskeskus, pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksikkö
· Konsultoi Taysin infektioyksikköä
· Näyte otetaan 1–3 oireilevasta henkilöstä (henkilökuntaan kuuluva, potilas
tai asukas)
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Pirkanmaalla COVID-näytteitä otetaan:
·
·

Acutassa
Fimlabin Taysin erityisissä toimipisteissä
Taysin alueella ja Hatanpäällä
o Näihin näytteenottopisteisiin ohjataan
koronaneuvontapuhelimesta, Tampereen kaupungin terveyspalvelujen neuvonnasta ja Tampereen kaupungin
pandemiavastaanoton kautta

·
·
·

Muiden kuntien vastaanottopisteissä
(esim. erillisillä pandemiavastaanotoilla)
Sairaaloiden vuodeosastoilla
Yksityisten työterveyshuoltojen toimipisteissä
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