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Pernanpoistopotilaiden rokotukset aikuisille
Pernan poiston jälkeen riski sairastua kapselillisten bakteerien aiheuttamiin vakaviin infektioihin kasvaa. Näille potilaille suositellaan annettavaksi – mielellään ennen pernan poistoa – pneumokokki-, meningokokki- ja hemofiilusrokotteet. Jotta rokotteiden saaminen varmistuisi ja niiden antaminen olisi yhdenmukaista, ehdotan seuraavaa menettelyä:
Elektiivinen pernanpoisto
(potilas tulee sovitusti leikkaukseen, jossa varmasti tai todennäköisesti
poistetaan perna): Jos leikkauspäätös tehdään poliklinikalla, rokotteet
annetaan käynnin yhteydessä. Jos leikkauspäätös tehdään osastolla,
rokotteet annetaan osastojakson yhteydessä, ennen leikkaukseen tuloa.
Päivystysluonteinen pernanpoisto (traumat yms.):
Rokotteet annetaan osastolla operaation jälkeen, esimerkiksi kotiutuspäivän aamuna.
Rokotteiden tilaaminen
Rokotteet tilataan sairaala-apteekista ja tilaukseen merkitään ”pernanpoistopotilas”. Toimitettavan rokotteen kauppanimi voi vaihdella
rokotteiden saatavuudesta riippuen. Rokotteet voi antaa myös gravidalle sekä immunosuprimoidulle henkilölle.
Rokotukset näitä tauteja vastaan katsotaan hyväksi hoidoksi, jolloin niiden kustantamisesta vastaa hoitoyksikkö. Elokuusta 2020 lähtien pernanpoistopotilaat ovat saaneet meningokokkirokotteet maksutta osana
kansallista rokotusohjelmaa.
Mikäli kyseessä on lapsi tai henkilö on jo saanut osan suositelluista rokotuksista, katso tarkemmat ohjeet THL:n suosituksista:
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Pernan poistoa ennen tai poiston jälkeen annettavat rokotukset:
Prevenar® (pneumokokkirokote, 0.5 ml) i.m. oikeaan olkavarteen
Nimenrix® (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteen eri kohtaan
Bexsero® (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteen
Act-Hib® tai Hiberix® (hemofiilusrokote, 0.5ml) i.m. vasempaan olkavarteen eri kohtaan

Aikaisintaan 2 kk ensimmäisestä rokotuksesta:
Pneumovax® (23-valenttinen pneumokokkirokote) im. oikean olkavarteen
Nimenrix ® (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteen eri kohtaan
Bexsero® (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteen
Pernanpoistopotilaat saavat meningokokkirokotteet maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

Tehosteannokset
Pneumovax® tehosteannos viiden vuoden välein.
Nimenrix ® tehosteannos viiden vuoden välein.
Bexsero® tehosteannoksen tarvetta ja ajoitusta ei ole vielä määritetty, suositus annetaan tutkimustiedon kertyessä.
Hemofilusrokotusta ei tarvitse tehostaa.

Rokotukset näitä tauteja vastaan
katsotaan hyväksi hoidoksi,
jolloin niiden kustantamisesta
vastaa hoitoyksikkö!

Muut
Influenssa
Pernan poisto tai toimimattomuus ei varsinaisesti vaikuta viruspuolustukseen. Influenssarokote
kannattaa kuitenkin ottaa, sillä influenssan jälkitauteina saadaan herkästi bakteeritulehduksia. Pernanpoistopotilaalle ja lähipiirille kuuluu kansallisen rokotusohjelman influenssarokote, joka on maksuton.
Pernanpoistopotilaille voidaan antaa turvallisesti myös eläviä heikennettyjä rokotteita, jos henkilöllä
ei ole muuta vasta-aihetta kyseiselle rokotteelle.

