
Naistenklinikalla synnyttäneellä todettu 

tuberkuloositartunta – useat vastasyntyneet 

saattaneet altistua 

 
Synnytyssali Naistenklinikalla Helsingissä. (KUVA: Emmi Korhonen / Lehtikuva)  

Ilta-Sanomat, julkaistu: 13.3.2019 12:10   

Naistenklinikan tietoon on tullut tartuttavaa tuberkuloosia sairastava, 
klinikalla kuun vaihteessa synnyttänyt henkilö.  

 

Helsingin Naistenklinikalla on hiljattain synnyttänyt tuberkuloosia sairastava henkilö. 

 

Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin osalle helmi-maaliskuun vaihteessa 

Naistenklinikalla synnyttäneille tai siellä oleskelleille perheille on ilmoitettu tuberkuloosin 

tartuntariskistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tuberkuloositartunnalle on saattanut altistua 

ainakin Naistenklinikan osastolla 61. 

 

Klinikalla tuolloin vierailleita perheitä on pyydetty aloittamaan vastasyntyneille lapsille 

kolmen kuukauden mittainen tuberkuloosilääkitys. Vastasyntyneille ei ole olemassa 

valmista tuberkuloosilääkettä, mutta sitä valmistetaan erikseen tartunnalle altistuneille 

lapsille. Perheiden pitää kolmen kuukauden ajan noutaa lääkeannoksia tietyissä erissä. 

 

– Tietoomme on tullut tartuttavaa tuberkuloosia sairastava, hiljattain synnyttänyt henkilö. 

Heti, kun tällainen tieto on tullut meille, olemme ryhtyneet normaaliohjeistuksen mukaisesti 



kartoitustoimiin ja tartuntatoimiin. Tällä hetkellä meillä on selvitykset käynnissä, Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiosairauksien erikoislääkäri Sanna Isosomppi  

kertoo Ilta-Sanomille. 

 

Tapauksesta selviää lisää myöhemmin. Asian tiimoilta pidetään tänään kokous. 

 

Tuberkuloosi on infektiotauti, joka yleisimmin ilmenee keuhkoissa. Tuberkuloosi tarttuu 

ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä. Se on maailmanlaajuisesti yksi 

kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti merkittävimmistä sairauksista. 

 

Suomessa tuberkuloosi on harvinainen, ja siihen sairastuvat kantasuomalaisista 

pääasiassa iäkkäät henkilöt. 

 

Juttua korjattu 13.3. klo 14.03. Tuberkuloositartunnalle on saattanut altistua osastolla 61. 

Ei osastolla 6, kuten virheellisesti kerrottiin.  

Nelli Lapintie  

Linkki jutun IS-sivulle: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006033446.html?cs=email 
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Naistenklinikan tuberkuloositartunnalle altistui 15 

vastasyntynyttä 

 
Ilta-Sanomat: Julkaistu: 13.3.2019, 15:00 

Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi.  
 
Ilta-Sanomat kertoi tänään, että Helsingin Naistenklinikalla on hiljattain synnyttänyt 

tuberkuloosia sairastava henkilö. 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vahvistaa, että tuberkuloosin tartuntariski 

koskee 27. helmikuuta–7. maaliskuuta välisenä aikana Naistenklinikan synnyttäneiden 

osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla olleita henkilöitä. 

 

Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi, mutta HUS on 15:een perheeseen yhteydessä. 

HUS:n mukaan valtaosa perheistä on jo tavoitettu. 

 

HUS arvioi riskin tuberkuloosin saamiseksi kaikkien osalta vähäiseksi. 

– Olemme tarkkoja, kun on kyse vastasyntyneiden osastosta. Silloin reagoidaan hyvin 

herkästi, kuten tässäkin tapauksessa on tehty. Ehkä jopa vähän yliherkästi, 

infektiosairauksien klinikan ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille. 

 

Pisimpään altistuneita perheitä on pyydetty aloittamaan vastasyntyneille lapsille kolmen 

kuukauden mittainen tuberkuloosin estolääkitys. Klinikalla oleilleet aikuiset eivät joudu 

aloittamaan lääkitystä. 
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Järvinen kertoo, että tartunnalle altistuneita vastasyntyneitä lääkitään Isoniatsidilla, joka on 

tyypillinen lääke tuberkuloosin hoitoon. Koska vastasyntyneet lapset kasvavat nopeasti, 

lääkeannostuksia joudutaan valvomaan tarkasti. Järvinen ei ole itse lastenlääkäri, mutta 

hän arvelee, että vastasyntyneille valmistetaan tuberkuloosilääkkeestä heille sopivaa 

liuosta. 

 

Perheiden pitää kolmen kuukauden ajan noutaa lääkeannoksia tietyissä erissä sairaalan 

apteekista. 

 

– Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, joten yleishoito ja lääkehoito ovat ilmaisia, 

Järvinen sanoo. 

 

– Aikuisille annetaan altistustapauksissa lääkettä kotiin pidemmäksikin aikaa, mutta nyt 

joudutaan lapsen painon mukaan seuraamaan, että pitääkö annosta muuttaa. 

 

Ylilääkärin mukaan vakavin tuberkuloosilääkkeen sivuoire voi olla maksatulehdus. 

 

– Sen takia tämä vaatii seurantaa ja lääkettä ei kannata antaa kaikille, vaan täytyy arvioida 

riski. Meidän lastenlääkärimme ovat katsoneet, että lääkitys annetaan pienenkin riskin 

vähentämiseksi, sillä lapsilla tuberkuloosi voi edetä nopeammin ja olla vaikea tauti. 

 

HUS:n mukaan muita mahdollisesti altistuneita henkilöitä kartoitetaan kansallisten 

ohjeiden mukaisesti. Tartuntariskin rajana pidetään 40 tunnin altistusaikaa potilaan kanssa 

samassa huoneessa. Kaikkiin tällä tavoin altistuneisiin henkilöihin ollaan myös yhteydessä 

jatkotoimenpiteiden suhteen. 

 

Tuberkuloosi on infektiotauti, joka yleisimmin ilmenee keuhkoissa. Tuberkuloosi tarttuu 

ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä. Tartuntariskin suuruuteen vaikuttavat useat 

eri asiat, joista merkittävimpiä ovat kontaktin läheisyys ja altistusaika. 

 

Noin kolmasosa altistuneista saa tartunnan ja heistä noin kymmenesosa saa taudin oireita. 

Nelli Lapintie  

Linkki jutun IS-sivulle: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006033729.html 
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