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TYÖSSÄ

P andeemisen SARS-2-CoV- 
koronaviruksen aiheuttaman 
infektion ennusteeseen on 
voimakkaimmin vaikuttanut 
potilaiden ikä (1–3). Iäkkäillä 
tartunta (4) ja uusintainfektio 

(5) ovat yleisempiä. Jos epidemia on 
päässyt puhkeamaan vanhusten hoitoa 
ja hoivaa antavissa yksiköissä, sairastu-
vuus ja kuolleisuus ovat olleet erityisen 
suuria. Näissä yksiköissä ennen roko-
tuksia on menehtynyt jopa yli puolet 
sairastuneista (6,7). 

Keväästä 2021 alkaen pandeeminen 
viruskanta niin maailmalla kuin Suo-
messakin on ollut ns. deltamuunnos, 
joka on osoittautunut tehokkaasti tarttu-
vaksi virustyypiksi. Sen on todettu leviä-
vän sairaalassa herkästi etenkin vailli-
naisesti rokotettujen potilaiden ja työn-
tekijöiden keskuudessa huolimatta 
asian mukaisesta kirurgisen suu-nenä-
suojuksen käytöstä (8). 

Koronaepidemia 
psykogeriatrisella osastolla 
osoitti rokotusten tärkeyden
Koronaviruksen leviäminen vanhustenosastolla voi johtaa vakaviin 
seurauksiin, jos rokotuskattavuudessa on puutteita. Sekä potilaiden 
että henkilökunnan rokotuksista on tärkeää huolehtia.

Kaksi rokotusta antaa hyvän suojan 
deltamuunnostakin vastaan (88 %), yh-
den rokotuksen jälkeinen suojateho on 
heikompi (36 %) (9,10). Erityisessä 
vaarassa yhden rokotuksen 
jälkeen ovat hauraat iäk-
käät potilaat (11). Tois-
taiseksi ei kuitenkaan 
ole kovin paljon tie-
toa siitä, minkälai-
sia taudinkuva ja 
kuolleisuus ovat tä-
män muunnoksen 
aiheuttamissa van-
husten laitosepide-
mioissa ja miten roko-
tukset vaikuttavat niihin. 

Epidemia psykogeriatrisella 
vuodeosastolla

Psykogeriatrisella vuodeosastolla ilmeni 
elo-syyskuussa 2021 koronaviruksen 
deltamuunnoksen aiheuttama epide-

mia. Epidemian puhjetessa osastolla oli 
27 potilasta. Potilaspaikkoja on 28 kah-
dessa siivessä (kuva). Hoitojaksot ovat 
keskimäärin 1–3 kuukauden mittaisia. 

Osaston potilaat ovat iäkkäitä 
moni- ja muistisairaita. 

Heillä on psykiatrisia ja 
somaattisia sairauksia, 
ja  hoito edel lyt tää 
henkilökunnan lähi-
kontaktia. Osa käyt-
tää omatoimisesti yh-
teisiä tiloja ja on pal-

jon liikkeellä harhail-
len kaikissa huoneissa. 

Usei l la  pot i la i l la  on 
muistisairauteen liittyvää 

sekavuutta. 
Keväästä 2020 lähtien osastolla on 

käytetty koronavarotoimien mukaista 
kirurgista suu-nenäsuojainta potilas-
työssä, henkilökunnan välisissä kontak-
teissa ja yleisissä tiloissa. Henkilökun-

Kaksi rokotusta antaa 
hyvän suojan 

deltamuunnostakin 
vastaan.
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nan tauoilla on noudatettu kahden met-
rin turvaväliä. Epidemian alkulähde 
saattoikin olla oireeton omainen, joka ei 
käyttänyt jatkuvasti kirurgista suu-nenä-
suojainta suosituksista huolimatta osas-
tolla vieraillessaan.

Seulonnat käyntiin nopeasti

Elokuun loppupuolella 2021 paljon liik-
keellä olevalla 71-vuotiaalla potilaalla to-
dettiin nuhaa. Kolme päivää myöhem-
min potilas alkoi kuumeilla ja hänen 
koronanäytteensä oli positiivinen. Epä-
selvän tilanteen takia määrättiin seuraa-
vana päivänä koronavirusnäytteet otetta-
vaksi kaikista osaston potilaista. 

Ensimmäisessä seulonnassa löydet-
tiin koronavirustartunta 9 potilaalta. Ne-
gatiivisen tuloksen saaneet arvioitiin ko-
ronavirukselle altistuneiksi. Kuusi in-
fektio-oireista koronapotilasta siirrettiin 
erilliseen kohorttiin, vähäoireiset tai 
 oireettomat tartunnan saaneet jäivät 
omiin huoneisiinsa. 

Tässä vaiheessa otettiin käyttöön kaik-
kien potilaiden hoidossa pisara-koske-
tusvarotoimet ja FFP2-luokan hengitys-
suojaimet. Epidemian takia järjestettiin 
koordinaatiokokous, ja osasto laitettiin 
sulkuun uusilta potilailta. Tilanteesta 
tiedotettiin laajalti.

Altistuneista potilaista otettiin uudet 
näytteet, jos heillä havaittiin oireita. Li-
säksi kaikki oireettomat altistuneet seu-
lottiin vielä neljästi. 

Yhteensä epidemian aikana korona-
virus löydettiin 20 potilaan nenä-nielu-
näytteistä (taulukko). Viimeisissä kah-
dessa seulonnassa syyskuussa ei enää 
havaittu uusia tartuntoja, ja osasto avat-
tiin uusille potilaille syyskuun puolivä-
lissä. 

Rokotuksista suojaa

Ennen epidemian alkua potilaista 19 
(70 %) oli saanut kaksi koronavirus-
rokotusta niin, että toisesta oli kulunut 
yli viikko. 8 potilaalla oli puutteellinen 
rokotussarja (yksi rokottamaton, viidellä 

Osaston rakenne ja potilaiden koronavirustartuntojen toteamispäivät

A-siipi B-siipi

0-päivä

+1-päivä

+4-päivä

+5-päivä

+8-päivä

+9-päivä

Henkilöstö-
tila

Muu tila

Muu tila

Potilaiden 
sosiaalitila

Potilaiden 
sosiaalitila

Potilaiden 
sosiaalitila

Henkilöstö-
tila

Potilaiden sosiaalitila

Keittiö

Kaksi  
rokoteannosta

Rokottamaton   
tai puutteellinen 

rokotesuoja

Yhteensä

Potilaita 19 8 27

Koronatartunta: positiivinen 
CV19NhO-näyte

12 8 20

Oireeton tartunta 2 0 2

Lievät oireet, oireettomaksi alle  
7 vrk:ssa

9 2 11

Kuollut 1 4 5

Rokotukset, tartunnat ja kliininen kuva psykogeriatrisen osaston epidemiassa
Puutteellinen rokotussuoja = saanut yhden rokoteannoksen tai toisesta rokoteannoksesta on alle 7 vrk.

2501LääkäriLehti 43/2021 vsk 76



yksi rokotus, kahdella toisesta rokotuk-
sesta alle viikko) (taulukko). Kaksi roko-
tusta saaneista sairastui 12 (63 %), 
puutteellisesti rokotetuista kaikki. 

Rokotukset näyttävät suojaavan moni-
sairaita vanhuksia vakavalta korona-
virustaudilta. Oireettomia tai 
lieväoireisia oli kaksi roko-
tusta saaneista sairastu-
neista 11 eli valtaosa, 
puutteellisesti roko-
tetuista 2. Potilaita 
menehtyi 5. Heistä 
yksi oli saanut kaksi 
rokotusta ja neljä oli 
rokottamattomia tai 
vaillinaisesti rokotet-
tuja. Täyden rokotus-
suojan saaneiden kuollei-
suus (5 %) oli merkitsevästi 
vähäisempi kuin puutteellisesti rokotet-
tujen (50 %) (p = 0,006, c2-testi).

Henkilökunnasta 17/28 (61 %) oli 
saanut täyden rokotussarjan. Viisi oli 
saanut yhden rokotuksen ja kuusi oli 
 rokottamatta, ja heidät määrättiin 
korona- altistuksen vuoksi kotikaran-
teeniin. Työntekijöistä muutamat olivat 
nuoria opiskelijoita, joten he eivät olleet 
ehtineet saada kahta rokotusta. Pienellä 
osalla oli epäröivä tai jopa kielteinen 
asenne koronarokotusta kohtaan.

Seulontaan osallistui 24 henkilökun-
nan jäsentä, ja siinä todettiin kaksi ko-
ronatartuntaa, toinen rokottamattomal-
la ja toinen yhden rokotuksen saaneella. 
Saattaa olla, että kirurgisten suu-nenä-
suojainten jatkuva käyttö ja hengitys-
suojainten nopea käyttöönotto epide-
miatilanteessa estivät tartuntoja henki-
lökunnassa.

Osastoepidemian leviämiseen 
useita syitä

Laajan osastoepidemian syntyyn vaikut-
tivat useat syyt. Osaston potilaat liikkui-
vat paljon päämäärättömästi, ja diag-
noosin viivästyminen mahdollisti laajan 
altistumisen. 

Ensimmäisiä koronatautiin viittaavia 
oireita todettiin potilaalla jo muutama 
päivä ennen positiivista näytettä. Kuu-
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alkua ja kaksi päivää oireiden 
alkamisen jälkeen (12,13). 

Kolmas tekijä epide-
mian  synnyssä  on 

puutteellinen roko-
tuskattavuus. Poti-
laiden rokotuskatta-
vuus oli 70 %. Osa 
oli vaihtanut hoito-
paikkaa useita kertoja 

edeltävien kuukausien 
aikana, jolloin hoidon 

jatkuvuus oli keskeytynyt ja 
 rokotus oli jäänyt antamatta. 

Osa potilaista oli kieltäytynyt ottamasta 
rokotusta, vaikka oli neuvottu. Lisäksi 
osastolla viikoittain annettaviin rokotuk-
siin tuli tauko kesälomien vuoksi. 
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kertaa vähentää kuolleisuuden kymme-
nesosaan. Kahden rokotuksen antami-
nen potilaille ja henkilökunnalle, henki-
lökunnan hyvä käsihygienia sekä suo-
jainten asianmukainen käyttö ovat tär-
keitä, jotta koronaepidemiat riskiosas-
toilla saadaan estettyä. ●
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