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Miten valmistaudun vaihtoon lähtöön?
Mistä saan terveystodistuksen?

v Jos tarvitset kohdeyliopistoasi varten terveys/vaihtotodistuksen, soita YTHS:n yleisterveyden
takaisinsoittojärjestelmään tai asioi chatin kautta. Varaudu vastaamaan kysymyksiin
todistuksen sisällöstä, tämä on tärkeää arvioitaessa sinulle varattavaa aikaa.
v YTHS:llä tehdään laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia vaihtotodistuksiin liittyen ainoastaan
lääketieteellisin perustein ja/tai pakollista harjoittelua varten. Muussa tapauksessa YTHS:n
lääkäri voi tehdä lähetteen ulkopuoliseen laboratorioon. Tällöin tutkimukset on kustannettava
itse. Saat terveydenhoitajan/yleislääkärin vastaanotolla tarkemman ohjeistuksen.
v Asioituasi YTHS:llä sinulle kirjoitetaan vaihto-opiskelijalle tarkoitettu terveystodistus, jonka
voit toimittaa kohdeyliopistoon.
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Miten valmistaudun vaihtoon lähtöön?
Mistä selvitän rokotustarpeeni?
v Kun vaihtokohteesi on selvinnyt, ole yhteydessä YTHS:n MATKAILUNEUVONTAAN
mahdollisimman pian. Palvelun löydät osoitteesta https://www.yths.fi/matkailuneuvonta
v Ennen yhteydenottoa sinun tulee itse selvittää aikaisemmat rokotustietosi esimerkiksi
neuvolakortistasi tai soittamalla lapsuuden kotikuntasi terveyskeskukseen.
v Mieti jo tässä vaiheessa tuletko tekemään vaihdon aikana tai sen jälkeen vapaa-ajan reissuja
vaihtomaan sisällä tai lähimaissa. Myös näistä matkasuunnitelmista sinulla olisi hyvä olla alustava
suunnitelma tehtynä rokotussuunnitelmaa tehtäessä.
v Kun olet täyttänyt sähköisen lomakkeen, sinuun ollaan yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse Selfpalvelun kautta 10 arkipäivän sisällä.
v Matkailulääketieteeseen perehtynyt terveydenhoitaja laatii sinulle puhelimessa tai sähköisesti
ajankohtaisen ja yksilöllisen rokotussuunnitelman perustuen maakohtaisiin rokotussuosituksiin.
Matkailulääkäri kirjoittaa tarvittavat reseptit sähköisenä ja saat rokotusajan varaamista varten
ajanvarausluvan Self-palveluun.
v Ennen rokotusvastaanotolle tuloa tulee sinun ostaa ja noutaa apteekista sinulle sähköisellä
reseptillä määrätyt rokotteet ja säilyttää ne jääkaapissa (+2- +8 C) rokotuspäivään asti.
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Mitä rokotuksia tarvitsen?
Tarkista, että PERUSROKOTUKSESI ovat kunnossa.
Tiedon löydät esim. neuvolakortista / lapsuuden kotikunnan terveyskeskuksesta /
kouluterveydenhuollosta
v JÄYKKÄKOURISTUS-KURKKUMÄTÄ(-HINKUYSKÄ): Rokotuskortissa merkintänä esim. Tetanus-d,
dT, Td, dtap. Tehoste annetaan 14-15-vuotiaana, varusmiehille armeijassa sekä 25-, 45- ja 65vuotiaana. Tehosteväli aikuisilla on 20v.
v MPR (tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko): Kaksi annosta lapsena n. 1- ja 6-vuotiaana. Suoja on
elinikäinen.
v POLIO: Perussarjan jälkeen tehoste tarpeellinen vain matkustaessa maihin, joissa poliota yhä
esiintyy. Esim. Indonesia (yli 4vkon oleskelu), Kenia.
Armeijassa annetaan lähes poikkeuksetta jäykkäkouristus-kurkkumätä-hinkuyskärokote (dtap),
aivokalvontulehdusrokote sekä tarvittaessa influenssarokote.
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Mitä rokotuksia tarvitsen?
A- ja B-hepatiitin esiintyvyys

A+B-HEPATIITTIROKOTE
v Hyvä perusrokote kaikille matkailijoille!
v Hepatiitti A ja B ovat viruksen aiheuttamia
maksatulehduksia.
v Hepatiitti A:n tartuntalähteitä ovat saastunut
ruoka ja juoma sekä likaiset kädet ja wc-tilat.
v Hepatiitti B tarttuu veriteitse. Tartuntalähteitä
ovat esim. suojaamaton seksi, veri-ja
eritekontakti B-kantajan kanssa,
lääketieteelliset toimenpiteet ja
hammaslääkärissä käynti alhaisen
hygieniatason maissa, tatuoinnit ja lävistykset.
v Rokotusaikataulu: 0 + 1kk + 5-12kk
v Mikäli arvelet saaneesi hepatiittirokotuksia
aiemmin, tarkista mitä, milloin ja kuinka monta
annosta. Kesken jäänyttä rokotussarjaa
jatketaan siitä, mihin on jääty.
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Mitä rokotuksia tarvitsen, kun lähden…

AASIAAN?

v PERUSROKOTUKSET
v HEPATIITTIROKOTUKSET
Lisäksi riskinarvion perusteella

v LAVANTAUTI
v JAPANIN AIVOTULEHDUS
v POLIO (Indonesia yli 4vko)
v MENINGOKOKKI

à Jos majoitus opiskelija-asuntolassa
kampuksella

v INFLUENSSAROKOTUS
v KOLERA
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Mitä rokotuksia tarvitsen, kun lähden…

AFRIKKAAN?

v PERUSROKOTUKSET
v HEPATIITTIROKOTUKSET
Lisäksi riskinarvion perusteella
v KELTAKUUME
v LAVANTAUTI
v KOLERA
v MENINGOKOKKI
v POLIO
v INFLUENSSAROKOTUS
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Mitä rokotuksia tarvitsen, kun matkustan…

VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKKAAN?
v PERUSROKOTUKSET
v HEPATIITTIROKOTUKSET
Lisäksi riskinarvion perusteella
v KELTAKUUME
v LAVANTAUTI
v INFLUENSSAROKOTUS
v MENINGOKOKKI
à Jos majoitus opiskelija-asuntolassa
kampuksella
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Mitä rokotuksia tarvitsen, kun matkustan…

POHJOIS-AMERIKKAAN, EUROOPPAAN TAI
AUSTRALIAAN?
v PERUSROKOTUKSET
Lisäksi riskiarvion mukaan
v HEPATIITTIROKOTUKSET
v PUUTIAISAIVOKUUME
v MENINGOKOKKI
à Jos vaihtoyliopisto vaatii, muuten ei
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Matkailijan rokotuksin ehkäistävät taudit
LAVANTAUTI
•

•
•
•

Vakava
yleisinfektiotauti, joka
tarttuu saastuneen
ruoan tai juoman
välityksellä.
Esiintyy: Aasia, Afrikka,
Etelä-Amerikka
Rokote: TYPHIM VI /
VIVOTIF
Rokotusaikataulu: 1
annos viimeistään 2vkoa
ennen lähtöä

JAPANIN AIVOTULEHDUS
•
•
•
•
•

Hyttysten levittämä sairaus
Esiintyy: Aasia
Vakava tauti, mutta
harvinainen
Rokote: IXIARO
Rokotusaikataulu: 2 annosta
aikataululla 0 + 28 vrk

KELTAKUUME
•

•
•
•

•
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Hyttysen välityksellä
leviävä vakava, akuutti
virustauti
Esiintyy: Afrikka, EteläAmerikka
Rokote: STAMARIL
Rokotusaikataulu: 1
annos viim. 10vrk ennen
lähtöä
Rokotuksesta kirjoitetaan
kansainvälinen
rokotustodistus.

Matkailijan rokotuksin ehkäistävät taudit
MENINGOKOKKI
•

•

•
•

Bakteeri, joka voi
aiheuttaa
aivokalvotulehduksen tai
vaikean yleisinfektion
Mm. Afrikan
meningiittivyöhykkeelle
matkustaville sekä
Aasiaan, Afrikkaan tai
Etelä-Amerikkaan
vaihtoon lähteville, jotka
majoittuvat yliopiston
asuntolassa.
Rokote: NIMENRIX
Rokotusaikataulu: 1
annos viimeistään 2vkoa
ennen lähtöä

KOLERA
•
•

•

•
•
•

Taudin aiheuttaa Vibrio
cholerae-bakteeri.
Tartunnanlähde on yleensä
kolerapotilaan ulosteen
saastuttama juomavesi tai
ruoka.
Riskityössä tai muuten
huonoissa hygieenisissä
olosuhteissa oleskeleville
Esiintyy: Aasia, Afrikka,
Etelä- ja Väli-Amerikka
Rokote: DUKORAL
Rokotusaikataulu: Otetaan
suun kautta, 2 annos 16vkon välein
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PUUTIAISAIVOKUUME
•

•

•
•

Taudin aiheuttaa TBE-virus,
joka leviää punkin
välityksellä
Harvinainen, esiintyy vain
tietyillä riskialueilla (mm.
Keski-Eurooppa, Baltia,
Venäjä)
Rokote: TICOVAC/ENCEPUR
Rokotusaikataulu:
Perussarja 3 annosta
aikataululla 0 + 1-3kk + 512kk

Hyttyset
ENNALTAEHKÄISTÄVISSÄ ROKOTUKSIN TAI
LÄÄKITYKSIN:
•
•
•

EI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ ROKOTUSTA TAI
LÄÄKITYSTÄ:
• DENGUE
• CHIKUNGUNYA
• WEST NILE
• ZIKA
• RIFT VALLEY
JNE…

MALARIA
KELTAKUUME
JAPANIN AIVOTULEHDUS

MUISTA HUOLELLINEN
HYTTYSTORJUNTA AAMUSTA
ILTAAN!
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Tarvitsenko malarianestolääkitystä?

EHKÄ!

Kaakkois-Aasiassa riskialueet
vaihtelevat suuresti.
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Tarvitsenko malarianestolääkitystä?

Afrikassa
TODENNÄKÖISESTI!

www.yths.fi

Tarvitsenko malarianestolääkitystä?

EHKÄ!
Etelä- ja Väli-Amerikassa riski
painottuu Amazonin alueelle
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Tarvitsenko malarianestolääkitystä?
v Malaria on vaarallinen sairaus,
joka hoitamattomana voi johtaa
kuolemaan. -> Olennaista on
valita oikea malarialääkitys
oikealle alueelle.
v Malarialääke valitaan aina
yksilöllisesti terveydenhoitajan
ja lääkärin tekemän suosituksen
mukaisesti.
v Jos olet epävarma, matkustatko
vaihdon aikana malaria-alueelle,
suosittelemme lääkitystä varalle
mukaan.
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Mitä muuta minun tulee huomioida?
v Jos sinulla on säännöllistä lääkitystä vaativa perussairaus, hanki tarvittavat
lääkitykset ajoissa hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä ja tarkista
riittävyys matkan ajaksi/mistä saat lisää lääkkeitä tarvittaessa.
v Lääkkeet ja niitä vastaavat reseptit pakataan aina käsimatkatavaroihin.
v Kannattaa pakata pieni matka-apteekki Suomesta mukaan:
- ripulin hoitolääkkeet
- hyttyskarkote
- puhdistus- ja sidetarpeet
- desinfektioaine käsille
- kortisonivoide hyönteistenpistoihin ja auringon polttamiin
- kuumemittari.
- tropiikkiin kipu- ja kuumelääkkeeksi parasetamoli
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Mitä muuta minun tulee huomioida?
VATSATAUDIT
v Matkaripuli on yleisin matkailijan terveysongelma
v Tärkeintä on ennaltaehkäistä! Noudata hyvää käsi- ja elintarvikehygieniaa:
- Käsidesinfiointiaine aina mukana
- Puhdas pullovesi
- Nyrkkisääntö: kuuma kuumana, kylmä kylmänä
v Vatsataudin hoitona riittää useimmiten lepo ja nesteytys. Antibioottihoito
harvoin tarpeen.
v Rajuoireisessa, korkeakuumeisessa tai pitkäkestoisessa taudissa ota yhteys
lääkäriin!
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Mitä muuta minun tulee huomioida?
RABIES ELI VESIKAUHU
v
v
v
v

Rabies on tappava aivotulehdus, jota esiintyy kautta maailman.
Lepakot toimivat rabieksen reservuaarina, mutta ihmisen tartunnanlähteenä on yleisimmin koiran purema.
Tauti tarttuu ihmiseen rabiekseen sairastuneen eläimen syljen välityksellä. Ihminen saa yleensä tartunnan
sairaan eläimen puremasta, mutta se on mahdollinen myös haavan tai limakalvojen nuolaisun
välityksellä.
Ennaltaehkäisevää rokotusta suositellaan pääasiassa matkailijoille, jotka menevät riskityöhön (esim.
eläinten tutkimus/hoito)
Rabiesalueella matkailevan muistilista
•Älä koske villieläimiin tai tuntemattomiin koti- tai lemmikkieläimiin. Myös tavallisilla
turistialueilla Thaimaassa, Intiassa tai Balilla voi esiintyä rabiesta eikä esimerkiksi apinoihin tai koiriin
pidä koskea.
•Välittömästi eläimen pureman tai limakalvojen nuolaisun jälkeen haava puhdistetaan ja
hakeudutaan lääkäriin.
•Heti altistuksen jälkeen aloitettu asianmukainen immunoglobuliini- ja rokotushoito
pelastavat ihmisen aina.
•Rokotushoidosta on hyvä pyytää erillinen todistus, josta ilmenevät käytetty rokote,
valmistaja, eränumero, annostelutapa ja rokotusajankohta.
•Rokotussarjaa jatketaan tarvittaessa kotimaassa.
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Mitä muuta minun tulee huomioida?

v Erilainen liikennekulttuuri à tapaturmariski kasvaa
v Alkoholi ja muut päihteet à tapaturmariski kasvaa.
v Veri- ja seksivälitteiset taudit à pidättäydy suojaamattomasta seksistä ja
osta kondomit tai muut turvaseksivälineet jo Suomesta. Seksitautien vaara
on suuri ilman kondomia! Vältä lävistysten ja tatuointien ottamista (myös
infektioriski).
v Riittävän tehokas aurinkosuojaus
v Roima annos tervettä järkeä ja avointa seikkailumieltä! J
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JA SE TÄRKEIN…
v Hanki matkavakuutus!
à Kilpailuta! Vakuutusyhtiöiden tarjoamissa vakuutuksissa isoja eroja
à Muista tarkistaa vakuutuksen reunaehdot (sukellus, kiipeily, melonta, raskaus tms.)
à Tarkista voimassaoloaika (matkan kesto)

v Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelalta, mikäli matkustat Euroopan sisällä (EUja ETA -maat ja Sveitsi)
à http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
v MATKUSTUSILMOITUS Ulkoministeriön sivuilla
à https://matkustusilmoitus.fi
v Tallenna läheisen numero kännykkään nimelle ICE (in case of emergency)
hätätilanteiden varalle
v Ota selvää kohdemaan terveyspalveluista ennen kuin tarvitset niitä!
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Mistä apua matkalla?
v Suomen ja muiden EU-maiden lähetystöt auttavat. Selvitä
yhteystiedot jo etukäteen!
v Isommassa hädässä: SOS International (Pohjoismaisten
vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen hälytyskeskus)
www.sos.dk/en 24h/ +45 7010 5054
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HAUSKAA JA TURVALLISTA MATKAA!
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