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Mitä tartunnanjäljitys on?Mitä tartunnanjäljitys on?

•• tavoitteena on informoida kaikkia tavoitteena on informoida kaikkia 
tartunnalle altistuneita testeihin ja hoitoontartunnalle altistuneita testeihin ja hoitoon

•• tavoitteena on hillitä tartuntojen tavoitteena on hillitä tartuntojen 
leviäminen leviäminen leviäminen leviäminen 

•• ehkäistä tautien aiheuttamien ehkäistä tautien aiheuttamien 
jälkiseurausten kehittyminenjälkiseurausten kehittyminen

•• seksitautitartunta ei ole tartunnan saaneen seksitautitartunta ei ole tartunnan saaneen 
yksityisasiayksityisasia



Tavallisimmat jäljitettävät Tavallisimmat jäljitettävät 
sukupuolitauditsukupuolitaudit

•• klamydiaklamydia

•• tippuritippuri•• tippuritippuri

•• kuppakuppa

•• HIVHIV



Jäljityksessä takautuvasti Jäljityksessä takautuvasti 
selvitettävä aikaselvitettävä aika

•• Kuppa                       1 kk Kuppa                       1 kk –– 2 vuotta2 vuotta
•• Tippuri                      1 vko Tippuri                      1 vko –– 3 kk3 kk
•• Klamydia                   2 vko Klamydia                   2 vko –– 6 kk6 kk
•• HIV                          nykyhetki HIV                          nykyhetki –– todennäköinen                  todennäköinen                  •• HIV                          nykyhetki HIV                          nykyhetki –– todennäköinen                  todennäköinen                  

tartuntahetki tartuntahetki –– viimeisinviimeisin
negatiivinen HIVnegatiivinen HIV-- testitesti

lähde: EL Eija Hiltunenlähde: EL Eija Hiltunen--Back Back 
Suomen Lääkärilehti 37/ 2009 Suomen Lääkärilehti 37/ 2009 



Kenen tehtävä? Kuka tekee?Kenen tehtävä? Kuka tekee?

•• tartuntatautilain 22tartuntatautilain 22§§ mukaan vastuussa on mukaan vastuussa on 
hoitava lääkäri ( yleisvaaralliset ja hoitava lääkäri ( yleisvaaralliset ja 
ilmoitettavat taudit )ilmoitettavat taudit )

•••• potilaspotilas

•• tehtävään koulutettu sairaanhoitajatehtävään koulutettu sairaanhoitaja

•• yhteydenotto esimerkiksi toiseen yhteydenotto esimerkiksi toiseen 
sairaanhoitopiiriin tartuntataudeista sairaanhoitopiiriin tartuntataudeista 
vastaavalle lääkärillevastaavalle lääkärille



Mistä aloittaa?Mistä aloittaa?

•• haastattelu kiireettömästi, rauhallisessa haastattelu kiireettömästi, rauhallisessa 
paikassa esimerkiksi hoidon aloittamisen paikassa esimerkiksi hoidon aloittamisen 
yhteydessäyhteydessä

•• onnistumisen edellytyksenä on luottamusonnistumisen edellytyksenä on luottamus•• onnistumisen edellytyksenä on luottamusonnistumisen edellytyksenä on luottamus
•• selkokielellä kerrottava mistä kysymysselkokielellä kerrottava mistä kysymys
•• ei tarvitse aloittaa heti, asiaan voi palata ei tarvitse aloittaa heti, asiaan voi palata 
pikkuhiljaa mahdollisen uuden tapaamisen pikkuhiljaa mahdollisen uuden tapaamisen 
yhteydessäyhteydessä

•• hienotunteisuushienotunteisuus



Mitä tarvitaan?Mitä tarvitaan?

•• tartuntatapatartuntatapa

•• tartunnan ajankohtatartunnan ajankohta

•• nimi, osoite ja/ tai puhelinnumeronimi, osoite ja/ tai puhelinnumero•• nimi, osoite ja/ tai puhelinnumeronimi, osoite ja/ tai puhelinnumero



YhteydenottoYhteydenotto

•• ensisijaisesti aina puhelimitseensisijaisesti aina puhelimitse
--> varmistettava häiriötön tilanne> varmistettava häiriötön tilanne
--> tarvittaessa yhteydenottopyyntö> tarvittaessa yhteydenottopyyntö--> tarvittaessa yhteydenottopyyntö> tarvittaessa yhteydenottopyyntö

kirjeitsekirjeitse
•• rehellisyys ja luottamusrehellisyys ja luottamus
•• anonyymisti puolin ja toisinanonyymisti puolin ja toisin



Mitä jäljittäjältä vaaditaan?Mitä jäljittäjältä vaaditaan?

•• ammattitaitoammattitaito

•• kokemuskokemus

•• intuitiointuitio•• intuitiointuitio

•• ihmistuntemusihmistuntemus

•• organisointikykyorganisointikyky

•• tilanteenhallintakykytilanteenhallintakyky

•• halu tehdä jäljitystyötähalu tehdä jäljitystyötä


