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Näitte juuri tuberkuloosista kertovan 

videon, mitä ajatuksia se teissä herätti? 
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Tuberkuloosi on bakteerin  

aiheuttama  

tarttuva sairaus 
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Tavallisimmin tuberkuloosi  

aiheuttaa taudin keuhkoihin.  

 

Tuberkuloosia voi kuitenkin olla  

myös muualla esimerkiksi  

imusolmukkeissa, luustossa jne. 

 

 



Onko tuberkuloosi tällaista? 

Millaisia oireita tuberkuloosi aiheuttaa? 

6 



Keuhkotuberkuloosin tärkeimmät oireet: 

• pitkittynyt limainen yskä (> 3 vk) 

• veriyskä 

• hengenahdistus 

• rintakipu 

 

Usein esiintyviä yleisoireita: 

• yöhikoilu 

• laihtuminen 

• lievä kuumeilu 
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Jos tuberkuloosia on jossain muualla 
kuin keuhkoissa, oireet ilmenevät 
siellä, missä tauti on, esim: 

 

• imusolmukkeen 

suurentuma 

• selkäkipu 

• nivelkipu 

• vatsakipu 

 

  

 

 

 

http://ethnomed.org/clinical/tuberculosis/firland/tuberculosis-images/picture2.jpg


Yskä on tarttuvan tuberkuloosin tavallisin 

oire. Kaikkihan yskivät joskus. Milloin tulisi 

epäillä tuberkuloosia? 
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• Yleensä yskä johtuu jostain tavallisesta 

asiasta kuten tupakoinnista tai flunssasta.  

• Jos yskä on jatkunut yli 3 viikkoa ja se on 

limaista tai veristä, syynä voi olla 

tuberkuloosi.  
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Tuberkuloosi on tavallisempaa, jos 

• tulee maasta, jossa on paljon tuberkuloosia 

• tulee sotatila-alueelta 

• on aiemmin sairastanut tuberkuloosin 

• perheessä tai lähipiirissä  joku on sairastanut 

tuberkuloosin 

• tulomatkalla Suomeen on oleskellut ahtaissa 

tiloissa muiden pakolaisten kanssa, kuten rekan 

kontissa, maahan tulevien kokoomaleireillä tms. 
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Jos epäilet tuberkuloosia itselläsi tai 

kaverillasi, mitä teet? 

• Ota yhteys 

vastaanottokeskuksen 

terveydenhoitajaan  

• Yritä saada kaveri 

menemään tai menkää 

yhdessä terveydenhoitajalle 

• Terveydenhoitaja tietää mitä 

tehdä 
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Miten tuberkuloosia tutkitaan? 

• Ensin otetaan keuhkoista 

röntgenkuva  

• Röntgenkuvassa 

tuberkuloosi näkyy 

vaaleina läiskinä, 

pilkkuina tai pyöreinä 

reikinä 
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Miten tuberkuloosia tutkitaan? 

• Sitten tutkitaan keuhkoista 

yskiessä nousevaa limaa          

– löytyykö siitä tuberkuloosia 

aiheuttavia bakteereja vai ei 

• Verikoe otetaan, jotta nähdään 

onko jotain infektiotautiin 
viittaavaa 
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Lisädia henkilökunnalle: 

Yskösnäytteen keräys 
   
• Kerätään kolmena päivänä,                                    

ensisijaisesti peräkkäisinä aamuina 

• Kerätään hyvin tuuletetussa tilassa, mieluiten ulkona 
(parvekkeella, pihalla)   

 
• Yski keuhkoista noussut limanäyte (ei sylkinäytettä) 

kierrekannelliseen muovipurkkiin 

• Sulje näytepurkin kierrekansi tiukasti 

• Varmista, että henkilötietotarra on kiinni jokaisen purkin pohjassa 

• Sulje näytepurkit läpinäkyvään muovipussiin ja säilytä ne 
jääkaapissa 

• Toimita purkit laboratorioon samana päivänä kun olet saanut 
kerättyä kaikki yskösnäytteet 

 

                 Kuva : Kirsi Valve 
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Miten tuberkuloosi tarttuu? 
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Tuberkuloosi tarttuu ilman kautta 

ihmisestä toiseen 
 

• Keuhkotuberkuloosia 

sairastavalla on keuhkoissa 

paljon tuberkuloosibakteereja 

• Kun hän yskii tai puhuu, 

ilmaan syntyy pieniä pisaroita, 

joita silmä ei erota 

• Pisaroiden sisällä voi olla 

tuberkuloosibakteereja  Jennison 1942 



Lisädia henkilökunnalle:  

Isot pisarat laskeutuvat nopeasti 
painovoiman vaikutuksesta pinnoille ja 

kiinnittyvät niihin 
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Lisädia henkilökunnalle:  

Pieni pisara kuivuu ilmassa ja siitä 
muodostuu ydinhiukkanen, joka voi sisältää 

bakteereja (2-3 tuberkuloosibakteeria) 

kuivuu 
ilmassa 
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Lisädia henkilökunnalle:  

Pienet kuivuneet hiukkaset jäävät leijumaan 
ilmassa ja voivat levitä ilmavirtojen mukana 

tilasta toiseen 



 
 

Kun sairas yskii, pisarat leviävät huoneilmaan. Jos samassa 

huoneessa on muita, he voivat hengittää tuberkuloosibakteereita 

sisältävää ilmaa keuhkoihinsa ja saada tartunnan. 
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Tartunnan saa helpommin, jos 

• sairaalla on paljon limaista yskää ja hän 

pärskii ympäriinsä käyttämättä nenäliinaa  

• ollaan sairaan kanssa pienissä, ahtaissa ja 

huonosti tuuletetuissa tiloissa  

• ollaan pitkään läheisessä tekemisissä 

(lähikontaktit) 

•  altistuvan vastustuskyky on huono 

•  esim. hiv 
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Kuka on lähikontakti ? 

• Henkilö, jonka kanssa olet paljon ja  

     pitkiä aikoja tekemisissä, kuten  

• oma perhe, muut samassa asunnossa  

     asuvat 

• ystävät, lähisukulaiset, läheiset koulutoverit, muut 

 

• Jos jollain todetaan tuberkuloosi , myös hänen 

lähikontaktinsa tutkitaan 
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Estä taudin leviäminen 

• Älä yski päin toista 
ihmistä 

• Peitä suu sekä nenä 
kertakäyttönenäliinalla  

• Laita käytetty nenäliina 
kannelliseen roska-
astiaan tai sulje 
muovipussiin  

• Jos nenäliinaa ei ole, 
niin yski olkavarteen  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=cough+hygiene&source=images&cd=&cad=rja&docid=gYxgxR6uR6a5QM&tbnid=p5eDsWKH7_6oXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wiggleintohealth.com/&ei=GeIdUuapJY7E4gSV5oH4Dg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNEcjwDUdarV0aV51N1qYzouULWLLA&ust=1377776483228693
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=cough+hygiene&source=images&cd=&cad=rja&docid=vkaAxTMZBLYILM&tbnid=W10bVEuqcOx6TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ushealthworks.com/blog/?tag=cough&ei=ZeIdUt_HL6eY4wToi4CoCg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNEcjwDUdarV0aV51N1qYzouULWLLA&ust=1377776483228693


 

Ihmiset kättelevät toisiaan, 

käyttävät samoja astioita tai 

samoja tavaroita. Voiko 

tuberkuloosi tarttua näilläkin 

tavoilla?  
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Tuberkuloosi EI tartu 

• Ruokailuvälineistä 

• Vaatteista 

• Vuodevaatteista 

• Kirjoista 

• Kosketuksesta 
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Kuka voi sairastua 

tuberkuloosiin? 
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• Kuka tahansa voi sairastua tuberkuloosiin 

• Kuitenkin vain pieni osa tartunnan 

saaneista sairastuu tuberkuloosiin 

• Muita herkemmin sairastuvat 

• pienet lapset 

• ne joilla on hoitamaton hiv 

• muut, joilla on heikko terveys                            

kuten esim. vanhukset 
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Lisädia henkilökunnalle: 

Tuberkuloosi tarttuu huonosti ja vain pieni osa sairastuu 
elinaikanaan 

• 100 aikuista 
altistuu (lähi-
kontakteja) 

 
 30 saa 

tartunnan (tätä 
kutsutaan 
latentiksi TB 
infektioksi) 

 
3 sairastuu 

koko 
elinikänään  



Lisädia henkilökunnalle: 

Hiv ja TB 

• Hoitamaton hiv on tärkein tuberkuloosin riskitekijä 

• Riski sairastua tuberkuloosiin tartunnan jälkeen on koko 

elinaikana: 

• Hiv negatiivisilla 10% 

• Hiv positiivisilla 30-80% riippuen olosuhteista ja lääkityksestä 

• Hoitamaton hiv voi peittää TB:n oireet ja löydökset: 

• Tuberkuloosia sairastavan keuhkokuva voi olla normaali tai 

epätyypillinen ja ysköksen värjäys negatiivinen 



Lapsen tuberkuloosi 

• Lapsen tuberkuloosi voi olla hengenvaarallinen 

• Pienet lapset voivat sairastua helposti tuberkuloosiin 

• Lapsen oireet voivat olla erilaisia kuin aikuisilla 

• Lapsi voi mennä hyvin nopeasti huonoon kuntoon 

• Tärkeää on ehkäistä lasten tartuntaa 

• riskiryhmissä raskaana olevat tulee keuhkokuvata ennen synnytystä 

• jos lähiympäristössä joku on sairastunut tuberkuloosiin, kaikki lapset 

pitää tutkia nopeasti 

• Lapsen tuberkuloosi voidaan parantaa lääkehoidolla 

 

 Vie lapsesi nopeasti tutkimuksiin !  
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Tuberkuloosirokotus 

• Suojaa pikkulapsia taudin vakavilta muodoilta. 

• Lapsesi kohdalla lääkäri arvioi rokotuksen 

tarpeen 
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Kuinka vaikea sairaus 

tuberkuloosi on? Voiko siitä 

parantua täydellisesti? 
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• Hoitamattomana tuberkuloosiin voi kuolla 

 

• Oikealla hoidolla tuberkuloosista voi 

parantua täysin 
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Tuberkuloosin hoito 

• Tuberkuloosibakteeri voidaan tappaa lääkkeillä 

• Bakteeri on sitkeä, siksi sairastunut saa lääkehoitoa 

vähintään 6 kk ajan 

• Koko hoidon ajan potilas saa päivittäin useita lääkkeitä 

• On ehdottoman tärkeää, että kaikki lääkkeet otetaan 

ohjeen mukaan ja  hoidon loppuun asti, siksi hoitaja 

huolehtii niiden annosta 



   Missä hoito tapahtuu?     
• Hoito aloitetaan sairaalassa, yleensä                                

potilas saa oman huoneen 

• Sairaalahoito voi kestää useita viikkoja 

• Kun vointi paranee, lääkehoito jatkuu kotoa käsin 

• Hoito ja tutkimukset ovat potilaalle ilmaisia 

• Potilaan hoito on luottamuksellista, se tarkoittaa sitä, että 
potilasta hoitava terveydenhuollon henkilökunta ei saa ilman 
potilaan lupaa kertoa potilaan asioista ulkopuolisille   

 

• Tuberkuloosin toteaminen ja hoito eivät vaikuta oleskeluluvan 
saamiseen 
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Hyvän hoidon aikana tuberkuloosia 

sairastava ei tartuta muita ihmisiä 

  

• On aivan turvallista olla tavallisessa 

kanssakäymisessä lääkehoitoa saavan potilaan 

kanssa esim. on OK 

• syödä yhdessä  

• asua yhdessä 

• vierailla potilaan luona… 
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Jos epäilet tuberkuloosia muilla tai 

itselläsi, on tärkeää mennä heti 

tutkimuksiin. Silloin tauti ei leviä.  

 

Rohkaise yskiviä läheisiäsi tutkimuksiin.  

 

Tehokas hoito parantaa ! 
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www.tuberkuloosi.fi 
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http://www.tuberkuloosi.fi/
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VOK:in henkilökunta on avainasemassa 

tuberkuloosin tunnistamisessa ja tartuntariskin 

vähentämisessä 

• Tunnista yskijät 

• Erottele heidät muista 

• Opeta yskimishygienia 

• Järjestä yskijä nopeasti 

   tutkimuksiin 
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