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TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN TOIMINTAOHJEET NEULANPISTO- JA
VERIKONTAKTITAPATURMISSA HARJOITTELUN AIKANA KUOPION ALUEELLA
Neulanpistotapaturma tai muu verellä tai verisellä eritteellä kontaminoituneen viiltävän esineen aiheuttama tapaturma tai veren roiskuminen limakalvolle, haavaan tai haavaiselle iholle.
Ensiapu
- pese pistopaikka juoksevalla vedellä ja saippualla sekä aseta iholle spriihaude n. 2 min ajaksi
- silmät ja suu huuhdellaan pelkällä vedellä
1. Neulanpistotapaturmatutkimukset
- veren lähteestä otetaan hänen luvallaan S-Pisto1
Mikäli kyseessä on osastopotilas tai avohoitoyksikön asiakas, tutkimuspyyntö tilataan potilasta hoitavan
yksikön tunnuksilla tai tarvittaessa lähetteen tekee tartuntatautihoitaja
(puh. 017 186 560 ma - pe klo 10 -11).
Tulokset vastataan pyytäneeseen yksikköön. Veren lähteen tulosten luovuttamiseen opiskelijaterveydenhuoltoon / tartuntatautivastaanotolle on oltava potilaan lupa.
- altistuneesta otetaan S-Pisto2
Laboratoriolähete tehdään opiskeluterveydenhuollosta ensimmäisenä arkipäivänä tapahtuneesta tai viimeistään kahden vuorokauden sisällä. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esim. tapaturma sattuu perjantaiiltana), laboratoriolähetteen tekee kaupungin akuuttivastaanoton sairaanhoitaja. Akuuttivastaanotto
avoinna KYS:ssa ma–to klo 16–22, pe klo 15–22.
Viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 8–22. Os. Puijonlaaksontie 2. Neuvontapuhelin 017 174 500.
Laboratorioon opiskelija menee heti saatuaan lähetteen.
Jos altistuksen lähteellä eli potilaalla on varma HIV - infektio tai B - hepatiitti, opiskelija menee
Kuopiossa klo 8-16 tiimilääkäreiden vastaanotolle, klo 16 - 22 KUIVO:n akuuttivastaanotolle (osoite Puijonlaaksontie 2) tai muilla paikkakunnilla ollessaan hakeutuu siellä päivystävän lääkärin vastaanotolle.
2. Opiskelija ottaa itse yhteyttä opiskeluterveydenhoitajaan (Savon ammattiopisto, sosiaali- ja terveysala
Kuopio puh. 044-718 6279 tai 044-718 6249) ja sopii jatkotoimenpiteistä.
3. Jälkiseuranta tapahtuu opiskelijaterveydenhuollossa terveydenhoitajan antamien ohjeiden mukaan. Bhepatiittirokotussarja aloitetaan opiskeluterveydenhuollossa mahdollisimman pian verikokeen ottamisen jälkeen. Samalla annetaan laboratoriolähetteet altistuneen seurantanäytteisiin 1, 2-3 ja 6 kk kuluttua
tapahtuneesta.
Altistuneen on huolehdittava mahdollisen tartunnan leviämisen ehkäisystä 6 kuukauden ajan (ei verenluovutusta, kondominkäyttö).
4. Opiskelija ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai ryhmän ohjaajaan, joka täyttää sähköisen tapaturmailmoituksen yhdessä opiskelijan kanssa ja lähettää sen vakuutusyhtiöön.
Neulanpistotapaturmasta on aina tehtävä (HaiPro ja) tapaturmailmoitus, joka
tehdään yhdessä lähimmän esimiehen tai opiskelijan ohjaajan kanssa.
HUOMIO! Muilla paikkakunnilla harjoittelussa ollessaan opiskelija ottaa yhteyttä ohjaajaansa ja tarvittaessa siellä paikkakunnan terveyskeskuksen päivystykseen. Opiskelija soittaa myös opiskeluterveydenhuoltoon.
Tapaturmat ennaltaehkäistään käsittelemällä pistäviä hoitovälineitä huolellisesti ohjeiden mukaan.
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