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INFEKTIOTURVALLISUUS KYSELY UUSILLE TYÖNTEKIJÖILLE
Kyselyn tarkoituksena on Tartuntatautilain 1227/2016 mukaisesti parantaa potilasturvallisuutta. Samalla
pyritään parantamaan työturvallisuutta ja vähentämään työhön liittyviä infektioriskejä.
Tarkoituksena on työterveys- tai opiskelijaterveydenhuollossa poissulkea tarttuva tuberkuloosi, täydentää puuttuva rokotussuoja ja tarvittaessa ottaa mrsa-näytteet ja antaa puhdistushoito.
Kysely tehdään kaikille Satakunnan sairaanhoitopiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville,
myös sijaisille ennen ensimmäistä työsuhdetta tai mahdollisimman pian sen alkamisen jälkeen. Rekrytointi /esimies/opiskelijaterveydenhuolto jakaa lomakkeen ja se palautetaan työterveyshuoltoon. Opiskelijat palauttavat lomakkeen opiskelijaterveydenhuoltoon. Tulosten perusteella työterveyshuolto/opiskelijaterveydenhuolto antaa soveltuvuuslausunnon työnantajalle. Työnantaja saa käyttöönsä vain
soveltuvuuslausunnon, ei terveystietoja.
Kyselyyn vastaamisen lisäksi työhön / opiskelemaan tulevan on tutustuttava ohjepankissa oleviin henkilökunnan hygienia-ohjeisiin Sairaalahygieniaohjeet henkilökunnalle. Tulosta täytetty lomake kahtena
kappaleena. Lähetä toinen kappale työterveyshuoltoon/ opiskelijaterveydenhuoltoon ja säilytä
toinen itselläsi.

Työntekijäksi / harjoittelijaksi tulevan nimi: ______________________________________
Henkilötunnus: ________________________
Matkapuhelin:_______________________________
Yksikkö johon tulee työhön / harjoittelijaksi:_________________________________________

1.TUBERKULOOSI (TT-lain pykälä 55)
EI
Onko sinulla ollut viimeisen 12 kk aikana yli kuukauden kestävää yskää?
Oletko altistunut läheisesti tartuttavalle keuhkotuberkuloosille (esim. samassa taloudessa asuvalla todettu keuhkotuberkuloosi)
Oletko syntynyt tuberkuloosin korkean ilmaantuvuuden maassa? Lista maista on THL:n
sivustolla https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-jamikrobit/bakteeritaudit/tuberkuloosi
Jos työtehtäviisi kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, seulontaraja on 50 / 100 000 asukasta
Jos tulet muuhun sairaan- tai terveydenhuoltotyöhön raja on 150 / 100 000
Oletko oleskellut väh.12 kk em. maassa?
Oletko ollut väh.3 kk ajan terveydenhuoltotyössä em. maassa?
Oletko joskus sairastanut tuberkuloosia?
Oletko työskennellyt yksiköissä. joissa tuberkuloosin riski on tavanomaista suurempi
(tuberkuloosilaboratorio, keuhkosairauksien osasto, obduktiosali)
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2.TARTUNTATAUTILAIN EDELLYTTÄMÄ ROKOTUSTEN TAI SAIRASTETUN TAUDUN ANTAMA
SUOJA (TT-lain pykälä 48)
rokotussuoja

sairastettu tauti

tuhkarokko (MPR-rokote)

□ olen saanut 2 rokotetta

vuonna 1975 tai sen jälkeen
syntyneistä suurin osa on saanut MPR rokotteen neuvolassa.

□ olen saanut 1 rokotteen

olen sairastanut tuhkarokon
□ kyllä
□ ei
□ en tiedä

vesirokko (Varivax, Varilrix)

□ olen saanut 2 rokotetta

□ en ole saanut rokotetta tai
olen epävarma siitä

□ olen saanut 1 rokotteen
□ en ole saanut rokotetta
olen tietoinen, että minun tulee
ottaa influenssarokote vuosittain

□ kyllä

olen sairastanut vesirokon
□ kyllä
□ ei
□ en tiedä
haluan ottaa influenssarokotteen mieluiten
□ osastolla vertaisrokottajan toimesta
(rokote kirjataan työterveyshuoltoon)
□ joukkorokotus pisteessä (esim. talvipuutarha)
□ työterveyshuollossa (oma työterveyshoitaja)

□ ei

Alle 12 kuukauden ikäisiä lapsia hoitavilla työntekijöillä tulee olla hinkuyskäsuoja. Rokotettaviin kuuluvat imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta ja lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö sekä
säännöllisesti lastentautien osastoilla ja synnytys/vierihoito-osastolla työskentelevä muu henkilökunta.
Hinkuyskärokote annetaan dtap-rokotteena eli tavallisen kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotuksen (dTtehoste) sijasta. Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin viidessä vuodessa eikä
sairastettu tauti anna elinikäistä suojaa.
jäykkäkouristusyhdistelmärokote

rokotussuoja (viimeisin rokote)

kurkkumätä-jäykkäkouristus

rokote saatu, vuosi ______

dtap-rokote (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä)

rokote saatu, vuosi______

sairastettu hinkuyskä

□ kyllä, milloin? _________

3. SALMONELLA Koskee ruokahuoltoon työhön tulevaa.

EI
Onko sinulla edeltävän kuukauden aikana ollut ulkomaanmatkalla tai sen jälkeen alkanut
ripulitauti?
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4. ANTIBIOOTEILLE VASTUSTUSKYKYISET BAKTEERIT
Positiivinen löydös ei ole este ammatissa toimimiseen, eikä kantajuutta paljasteta työnantajalle, mutta kantaja ei
saa osallistua potilastyöhön ennen kuin infektioyksikkö on antanut henkilökohtaisen ohjauksen toimintatavoista.
Työntekijälle maksutonta puhdistushoitoa tarjotaan, mikäli MRSA-näytteet ovat positiiviset.
EI
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Onko sinulla todettu moniresistentti bakteerin kantajuus (esim. MRSA, CPE tai VRE)?
Jos on todettu kantajuus, ole yhteydessä infektioyksikköön
Oletko edeltäneen vuoden aikana ollut potilastyössä ulkomaisessa sairaalassa / laitoksessa?
Oletko edeltäneen vuoden aikana itse ollut potilaana ulkomaisessa sairaalassa / laitoksessa?
Oletko edeltäneen vuoden aikana asunut tai työskennellyt vastaanottokeskuksessa tai
pakolaisleirillä?

Jos vastasit kyllä, työterveyshuollossa otetaan MRSA-näytteet Sairaalahygieniaohjeet henkilökunnalle
ohjeen mukaisesti.
6. KÄSIEN KUNTO Käsien terve iho on paras suoja tartuntoja vastaan.

EI
Ymmärrän, että sormukset, rakennekynnet ja rannekorut ovat potilastyössä kiellettyjä.
Onko sinulla parhaillaan käsissä ihottumaa, kynsivallin tulehdusta tai herpesrakkuloita?

7. B-HEPATIITTIROKOTE
Koskee henkilöitä, jotka työssään voivat altistua veritapaturmalle
Oletko saanut hepatiitti-B -rokotussarjan (kolme rokotuskertaa) ?
Onko B-hepatiittirokotussuoja todettu riittäväksi (S-HBsAb > 10 KY/l) ?

/
pvm

./

__________________________________
työntekijän / opiskelijan allekirjoitus
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