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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJA

Täytä rokotustietosi rokotustodistukseen (sivulla 3) heti opintojesi alussa ja ota todistus omaan käyttöösi. Opiskelijana olet vastuussa rokotustesi kattavuudesta ja
voimassaolosta opintojen aikana.
Sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua aidoissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä. Ohjattuun harjoitteluun mentäessä rokotussuojan tulee olla ajan tasalla. Tiedotat aiemmista rokotuksistasi ja sairastamistasi taudeista löydät
esim. henkilökohtaisesta terveys- tai rokotuskortista.
Tartuntatautilaki 2018 velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita (§ 48). Henkilökunnan rokotukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta ja laadukasta toimintaa.
Perusrokotteet:
Difteria-tetanus (dT) eli kurkkumätä- jäykkäkouristusrokote, tehostetaan 20 vuoden välein.
•

•
•

Difteria-tetanus-pertussis (dtap) eli kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote.
Rokote annetaan tehosterokotteena kansallisen rokotusohjelman osana 14-15-vuotiaille
nuorille sekä 25 vuoden iässä. Hinkuyskäsuoja tulee olla voimassa imeväisikäisiä eli alle
12-kuukauden ikäisiä vauvoja hoitavilla työntekijöillä. Rokotettaviin kuuluvat mm. imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta, äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta, lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö. Dtap- rokote annetaan opiskelijalle hänen
lähtiessä harjoittelupaikkoihin, joissa hoidetaan imeväisikäisiä.
Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3 – 4 vuodessa, joten
suoja tulisi tehostaa sitä tarvitseville viimeistään viiden vuoden kuluttua
Edellisen dT ja dtap-rokotteiden minimiantoväli on 2 vuotta.

MPR eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote
Suojan varmistamiseksi kaikilla aikuisella tulee olla joko sairastettuna kaikki MPR- taudit tai
kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan.
Jos aikuisen MPR-rokotussuoja on puutteellinen, se täydennetään. Triviraten-nimistä MPR-rokotetta käytettiin vuosina 1992-2004 voimakkaasti kananmunalle allergisten lasten rokottamiseen. Myöhemmin ilmeni, että Triviraten ei suojaa riittävästi sikotaudilta. Yhden tai kaksi annosta Triviraten-rokotetta saaneille tulisi antaa yksi ylimääräinen annos MPR-rokotetta sikotautisuojan parantamiseksi.
Rokotetta ei saa antaa raskaana oleville naisille.
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Polio
Suomalaisen väestön poliosuoja on hyvä. Jos opiskelija on saanut perusrokotukset eli neljä
kertaa poliorokotuksen, polio tehostetaan vain tarvittaessa matkakohteiden mukaan 5-10 vuoden välein. Yli 1-vuotiaana aloitettuna riittää kolmen poliorokotteen perussarja.
Kausi-influenssarokote
Kausi-influenssarokote annetaan opiskeluterveydenhuollossa syksyisin. Tämä rokote tulisi ottaa vuodenvaihteeseen mennessä. Rokotusajankohdista tiedotetaan erikseen mm.
www.kuopio.fi sivuilla.
Hepatiitti B -rokotus (HBV)
Hepatiitti B -rokote ehkäisee viruksen aiheuttamaa vakavaa maksatulehdusta. Maksuton Hepatiitti B-rokote annetaan opiskeluterveydenhuollossa. Rokotteeseen ovat oikeutettuja ensihoidon opiskelijat, bioanalyytikko-, kätilö-, röntgenhoitaja-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-,
suuhygienistiopiskelijat sekä hammashoitaja-, jalkojenhoitaja-, laboratoriohoitaja, lähihoitaja-,
välinehuoltaja- sekä lääkealanopiskelijat. Maksuttoman rokotteen saavat myös miehet, joilla
on seksiä miesten kanssa.
Vesirokko
Jos et tiedä sairastaneesi vesirokkoa otathan yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Vesirokkorokote kuuluu yleiseen maksuttomaan rokotusohjelmaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.
Muut ostavat rokotteet itse ja tällöin vesirokkorokotetta varten tarvitaan resepti. Rokotetta ei
saa antaa raskaana oleville naisille.

Ota mukaan kaikki rokotustietosi syksyn rokotuskäyntien tai terveystarkastuksen
yhteydessä.

Hepatiitti-b ja kausi-influenssarokotusten ajankohdista tiedotamme opiskeluterveydenhuollon
sivulla
https://www.kuopio.fi/fi/ammattiopisto
Lisätietoa https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset
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Nimi _______________________________________ Henkilötunnus ___________________
Tuleva tutkinto ja opintoryhmä __________________________________________________

OPISKELIJAN ROKOTUSTIEDOT

Päivämäärä

dT kurkkumätä, jäykkäkouristus

I

Tehosterokotus 45- ja 65-vuotiaana
tai kun edellisestä tehosteesta kulunut 20 vuotta

II
III
dtap kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä
(esim. Boostrix, diTekiBooster)
MPR tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko
(Priorix, M-M-RVaxpro, Triviraten)

Tehosterokotus 25-vuotiaana
I

Sairastetut taudit

II

__ tuhkarokko
__ sikotauti
__ vihurirokko

polio
(Tetravac, Pentavac, Infanrix)

I

Jos rokotussarja aloitetaan yli 1-vuotiaana, riittää 3 annosta.

II
III
IV

vesirokko
(Varivax, Varilrix)

I

Vesirokko sairastettu

II

__ kyllä

__ ei

kausi-influenssa
hepatiitti A
(Havrix, Epaxal)

I

hepatiitti B
(Engerix-b, HBVaxpro)

I

II

II
III

yhdistelmärokote hepatiitti a+b
(Twinrix)

I
II
III

koronarokote

I
II
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