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Epidemiatilanne: Leviämisvaihe

Covid19+ kokonaisluku Kanta-Hämeessä 1015

– 7 potilasta keskussairaalassa, heistä 3 teholla. 2 potilasta terveyskeskuksissa. 

Kahden viikon parametrit seuraavat

– Ilmaantuvuus 52/100 000(↑)

– Positiivisten näytteiden osuus 2.2% (↑)

– viikon 7 osalta 2.9% (↑ ↑)

– Uusista positiivisista karanteenin aikana sairastuneita 15% (-)
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Koronapositiiviset tapausmäärät 

viikoittain ja kumulatiivisesti 1.3.2020 alkaen: 
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Helmikuun tartunnanlähteet (21.2. saakka)
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Helmikuun ikäjakauma
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Koronatestien määrä viikoittain 1.3.2020 alkaen (Fimlab)
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COVID19 potilaat sairaalahoidossa, syksystä 2020
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Ennuste keskussairaan toiminnan osalta

- ylin punainen viiva kuvaa häiriötä erikoissairaanhoidon toiminnassa, keskimmäinen on 

kiihtymis- ja leviämisvaiheen raja ja alimmainen perustason ja kiihtymisvaiheen raja
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Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

9



KHKS mukana:

Henkisen kriisinkestävyyden kampanja 

• Väestön henkisen kriisinkestävyyden-työryhmän veturina sairaalapastorimme 

Jukka Lehto 

– Viikolla 8 esitellään tavallisia kantahämäläisiä korona-arjen keskeltä ♥♥♥

• Mikä on auttanut jaksamaan

• Mitkä ovat toiveet jaksamisen vahvistamiseksi meille kaikille 

• Miten voimme kaikki toimia parhaalla tavalla yhdessä

– Seuraa kamppista Ylellä.

– Henkisen kriisinkestävyyden työryhmän verkkosivu: 

https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/henkinen-kriisinkestavyys-

korona-aikana/

• Lisäksi olemme aktiivisesti eteenpäin viemässä hanketta henkilöstön 

jaksamisen turvaamiseksi myös pitkällä aikavälillä:

Koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset – Laaja-alainen sote-henkilökunnan 

tukiohjelma
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https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/henkinen-kriisinkestavyys-korona-aikana/


Covid19 rokotukset: viikko 8
Seuraa tilannetta ja varaa aikasi oman ryhmäsi kohdalla: www.koronarokotuksetkantahame.fi
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Yleistä rokotteista

Rokote

Annokset/vk

Pfizer/Biontech
mRna
~2300/vk

Moderna 
mRna
~450/vk

AstraZeneca
Virusvektori
~700/vk

Kenelle

Missä

Erityistä
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Valmiiksi kysyttyä: Diabeteksesta

• Kuuluko tablettihoitoinen 2-tyypin diabetes alle 70v 

riskiryhmään 1?

– Kyllä

• Miksi 1- tyypin diabetes ei kuulu riskiryhmään?

– Muuhun väestöön verrattuna DM2 sairastavien kuolleisuus 

koronasairauteen on n. 4x suurempi; riski joutua teholle 

>4x; riski sairaalahoitoon >3x suurempi kuin muilla. 

Vastaavat luvut DM1 osalta ovat 1.9x suurempi riski kuolla 

ja 2.3x suurempi riski joutua sairaalaan. Näiden lukujen 

valossa, DM2 sairastavat ovat alttiimpia sairastumaan 

pahemmin kuin 1- tyypin kohtalotoverinsa. 
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Valmiiksi kysyttyä: Rokotusjärjestyksestä

• https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-

19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys

• Miksi 65 - 69 vuotiaita ei rokoteta samaan aikaan kuin heidän samassa 

taloudessa asuvat alle 70 vuotiaat riskiryhmään kuuluvat lähiomaisensa? Yli 

70 vuotiaiden kanssa samassa taloudessa asuvat iäkkäät yli 64 vuotiaat 

rokotetaan samaan aikaan. Miksi tällainen ero ihmisten välillä?

– Rokotteita ei ole riittävästi (toistaiseksi) ja vähäisten rokotteiden 

kohdentaminen on valatakunnallinen strateginen valinta. 

– THL on nyt tarkentanut ohjettaan siitä, ketkä samassa taloudessa 

asuvat voidaan rokottaa yli 70v rokotusjärjestyksessä:

• 70 vuotta täyttäneitä rokottaessa voidaan rokottaa kaikki 

samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet 

samanaikaisesti, talouden vanhimman rokotusvuoron mukaan, 

mikäli tämä on käytännön järjestelyiden suhteen toteutettavissa.
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys


15


