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SIDONNAISUUDET 
• LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri 

• HYKS, Tulehduskeskus, Infektiosairauksien klinikka 

• EuroSIDA Steering committeen jäsen 

• Apurahoja: Maud Kuistilan muistosäätiö, Suomen Lääketieteen 
säätiö, Suomen infektiolääkärit ry, Suomen infektiotautien 
tutkimusyhdistys ry, Infektiopäivät, BMS Virology 

• Luentoja lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa  (Abbvie, BMS, 
Gilead, GSK, Janssen, MSD) 

• Asiantuntijapalkkioita (BMS, Gilead, GSK, MSD) 

• Kongressikuluja (Abbvie, BMS, Gilead, MSD) 

 

  



                Säännökset lentohenkilöstölle: Trafi 

• Hoitamaton tauti/ AIDS-liitännäistauti ovat hylkäämisperuste 

• ”Kun tila on vakaa eikä tauti etene, hakijan hyväksymistä toimintaan usean 
ohjaajan miehistössä voidaan harkita. Lääkärintarkastuksia tehdään usein”. 

• Käytännössä saa toimia lentäjänä, jos koneessa 2 lentäjää 

• ”HIV-positiivinen matkustamomiehistön jäsen voidaan hyväksyä 
edellyttäen, ettei tutkimuksessa todeta merkkejä kliinisestä sairaudesta” 

• Saa toimia matkustamohenkilökunnassa 

• Virusmäärä 6 kk:n välein 

• Edellytetään hyvää hoitovastetta 
• https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1365157147/d1a8f0accf828306a07d0605e69cad04/11935-

Trafi_Maarayskooste_EASA_Part_MED.pdf 



                              Puolustusvoimat 

• Puolustusvoimien terveystarkastusohje TTO 2012: 

• ”Pelkästään diagnoosin antamaa perustetta ei tule pitää 
luokitusperusteena vaan on tärkeää hahmottaa palveluskelpoisuutta 
johdannossa annettuja yleisperiaatteita käyttäen ja kokonaisriskiä 
arvioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin ominaisuuksiin, 
joista voi aiheutua myös muiden henkilöiden tai ympäristön 
vaarantuminen.” 



                    Puolustusvoimat 

• C-luokka: vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta voidaan 
tarvittaessa luokitella uudelleen. Henkilöllä on sairaus tai ominaisuus, 
joka rajoittaa merkittävästi suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan 
terveysperusteisen riskin joko henkilölle itselleen ja/tai ympäristölle 
tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei ole 
puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. 
Luokituksen käyttämistä suositellaan, mikäli sairaus tai ominaisuus on 
luonteeltaan usein toistuva tai pysyvä. 



                              Puolustusvoimat 

• Kutsunnoissa palvelusluokka C ”vapautettu palveluksesta rauhan 
aikana” 

 

 

 

 

• Kantahenkilökuntaan kuuluva: käytännössä työt jatkuvat ennallaan / 
ei irtisanomisperuste 

• Kriisinhallintatehtävät: ei onnistu 



Dataa terveydenhuollontyöperäisistä tartunnoista 
niukasti 

• Neljä tapausta raportoitu: 

• Hammaslääkäri 

• Ortopedi 

• Gynekologi 

• Sairaanhoitaja 

 

Kellään heistä ei ollut käytössään HIV-lääkitystä 



        Kattavimmat ohjeet UK:sta 

• 1988-2008 tutkittiin lähes 10 
000 potilasta tartunnan riskin 
takia -> ei tartuntoja 

• Riskin arvioitiin olevan 1/33 000-
1/833 000 korkean riskin 
toimenpiteessä (ilman lääkitystä) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/333018/Management_of_HIV_infected
_Healthcare_Workers_guidance_January_2014.pdf 



Terveydenhuollon työntekijät: UK 

• Suositellaan HIV-testiä kaikille työhöntulotarkastuksessa tai 
opiskelujen alussa 

• Suuren riskin toimenpiteitä tekeville pakollinen testi 

• Testistä kieltäytyvä ei voi tehdä suuren riskin tmp 

• Tulee hakeutua testiin uudelleen, jos riskitapahtuma 

• Positiivisuudella tai testistä kieltäytymisellä ei mitään vaikutusta 
työntekijöihin, joilla ei suuren riskin tmp 



Terveydenhuollon työntekijät: UK 

• HIV-positiivisen, joka tekee suuren riskin tmp tulee: 

• Olla lääkityksellä ja HIVNh <200 kopiota/ml  

• tai olla eliittikontrolleri 

• HIVNh 3 kk välein 

• Rekisteröityä Työterveyshuollon rekisteriin (UKAP-OHR) 

• Olla sekä työterveyslääkärin että oman hoitavan lääkärin valvonnassa 



          Tapaturma suuren riskin tmp:ssa 

• Jos VL <200 kopiota/ml-> ei tehdä mitään 

• Jos VL>200 kopiota/ml-> informoidaan potilasta ja tarjotaan PEP 



                                       HUS 

• Ei yksiselitteistä ohjetta 

• ”Harkitaan tapauskohtaisesti” 

• Ei tiedossa, että jonkun toimintaa olisi rajoitettu 

V-J Anttila, henkilökohtainen tiedonanto 


