Erityisryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset Pohjoisella ERVA - alueella 2019

Indikaatio

Rokote

HIV Immunoinfektio,
suppressiota
CD4 lymfoDM,
aiheuttavat
syyttien
sydänlääkehoidot
ImmunoKr.
määrä
sairaus, Pernan(ennen
suppressoiv
maksakr.
poisto
lääkityksen
< 200 ≥ 200
at taudit
sairaus
keuhkoaloitusta
voidaan antaa
sairaus
solut solut /
myös elävät
/ µL
µL
rokotteet)

Munuaisten
vajaatoiminta,
myöh.vaiheen
munuaissairaus,
dialyysi

Raskaus

Ruiskuhuu
meiden
Elinsiirtopotilaat
käyttäjät,
(rokotukset siirtoa
miehet
Alkoholismi,
harkittaessa tai
joilla
tupakointi
siirtolistalle
seksiä
laitettaessa)
miesten
kanssa

Tetanus, difteria (dT)

1. tehostus 5 v kuluttua

Tetanus, difteria,
pertussis (dtap)

Annos (kts valmisteyhteenveto)

Jos saanut rokotussarjan lapsena, annetaan tehoste
iänmukaisesti: < 65 vuotiaille 20 v. välein ja > 65 vuotiaille
10 v. välein
Vaihtoehtoisesti yksi dT-tehoste voidaan korvata dtap:lla.
Perussarjan tehostus huolehdittava 25 vuotiaana.

suositellaan
postpartum

HPV

0, 1 ja 6kk , vain 26 ikävuoteen saakka

Vesirokko

suositellaan
postpartum

MPR

suositellaan
postpartum

Influenssa

Ohjeita muista
erityisryhmistä:
Kantasolusiirron
saaneiden ja
Neurologisia tauteja
sairastavien (MS-tauti,
myastenia gravis,
Guillan-Barre)
rokottaminen

lisäksi perheenjäsenet

0 ja 3 kk, yli 90%:lla luonnonimmunitteetti
0 ja 6 kk, ellei sairastanut tai saanut 2 annosta

lisäksi lähipiiri

lisäksi perheenjäsenet

vuosittainen rokotus
1 annos PCV13. Jos saanut PPSV23, annetaan 1 annos
PCV13 ≥ 1 vuoden kuluttua rokotussuojan tehostamiseksi.

Pneumokokki

Katso: www.thl.fi >
1 annos
Rokottajan käsikirja >
0 ja 6 kk.
Erityisryhmien rokotukset

Hib
Hepatiitti A

lisäksi lähipiiri

Hepatiitti B

0 , 1 ja 6 kk ( vaste tarkistettava 1kk viimeisen rokotuksen
jälkeen).

lisäksi lähipiiri

Meningokokkikonjugaatti
(A, C, W, Y ja B
seroryhmät)

<25 v tai perna
poistettu tai perna
toimimaton

1 annos

Puutiaisaivokuume
(TBE)

Ensimmäinen tehoste kaikille 3v kuluttua ja seuraavat
iänmukaisesti: <50 vuotiaille 10v.välein, 50 – 60 vuotiaille 5
v. välein, >60 vuotiaille ja immuunipuuttei- sille 3 v. välein.
Riskialueet: katso www.thl.fi

Polio

Suomen oloissa ei tehostetarvetta

Vyöruusu

1 annos, ei tehostetta. 50 ikävuodesta alkaen.

Erityisen tärkeä! Kuuluu maksuttomana
kansalliseen rokotusohjelmaan tai hoitava
yksikkö kustantaa.
Rokotusta suositellaan.
Saattaa olla hyödyllinen
Ei normaalioloissa rokotustarvetta
Kontraindikaatio.

Immunosuppressiivinen lääkehoito
aikuisilla
Solunsalpaajahoito
Biologinen lääkehoito
Kortikosteroidihoito
* Hydrokortisoni
* Prednisoloni
* Prednisoni
* Metyyliprednisoloni
* Deksametasoni

mg/vrk
100
20
20
16
2

Työryhmä:
LSHP, Infektio-sairaalahygienia
PPSHP, Infektioiden torjuntayksikkö
Hyväksytty 11.9.2019

