ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN TARTTUVAT TAUDIT
16.6.2008
Kainuun maakunta –kuntayhtymä, Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhepalvelut, Neuvolatyö

tauti
Enterorokko

itämisaika
4-6 vrk

Hepatiitti A

12-50 vrk

Hepatiitti B

1-6 kk

Hinkuyskä

5-15 vrk

Kihomadot

14-21 vrk

Korvatulehdus

Märkärupi

2-5 vrk

Nuhakuume

1-3 vrk

Ontelosyylät

Parvorokko

1-4 vrk

Ripuli

Riippuu taudin
aiheuttajasta

Silmätulehdus
Tulirokko

2-5 vrk

oireet
Kuume, flunssa,
päänsärky, rakkuloita
suussa, käsissä ja jaloissa
Ruokahaluttomuus,
pahoinvointi, kuume, ihon
keltaisuus. Lapsilla voi
olla oireeton.
Vatsavaivat, kuume, ihon
keltaisuus. Tarttuu veri- ja
eriteteitse.
Yskää, joka viikon
kuluessa kehittyy
puuskittaisiksi
yskänkohtauksiksi, josta
seuraa hinkuva hengitys
ja oksentelua.
Rokotetuilla oireet ovat
epämääräisiä.
Peräaukon kutina etenkin
iltaisin

Kuume, korvasärky ja
mahdollisesti vuotoa
korvasta
Märkiviä rupia kasvoissa
suun ja nenän ympärillä,
saattaa raavittaessa levitä
muualle kehoon
Kuume, nuha, yskä,
kurkkukipu, väsymys
2-6 mm läpimittaiset
syylät iholla, pääasiassa
taipeissa
Alkaa usein poskien
punotuksella, jota seuraa
vartalosta raajoihin
leviävä ihottuma,
väsymys, lievä lämpö
Ripuli, johon saattaa
liittyä kuumetta,
oksentelua ja ilmavaivoja

Silmien punoitus ja
rähmiminen
Kuume, kurkkukipu,
oksentelu, päänsärky ja
ihottuma, joka ilmestyy
noin 1 vrk kuluttua,
mansikkakieli, kasvojen
punoitus, suun ympärys
kalpea

hoito
Oireenmukainen hoito

ennaltaehkäisy
Käsien pesu

Paranee hoitamatta

Maksullinen rokote,
hyvä käsi- ja
elintarvikehygienia

poissaolo
1 pv kuumeeton

Maksullinen rokote

Lääkärin määräämä
hoito

Rokotus
rokotusohjelman
mukaan.

Lääkärin ohjeen
mukaan.

Samanaikaisesti koko
perheelle apteekista
saatavalla lääkkeellä.
Käsien, lelujen ja
vuodevaatteiden pesu.
Lääkärin määräämä
hoito

Käsien pesu. huom.
kynnet

1 pv lääkehoidon
aloittamisesta
lapsi voi mennä
hoitoon

Lääkärin määräämä
hoito

Käsien pesu

Oireiden mukainen
hoito
Häviävät itsestään

Käsien pesu

1 pv kuumeeton

Ihon hyvä peruskunto

Oireita lievittävä
lääkitys. Odottavien
äitien infektio vaatii
seurantaa neuvolassa
Riittävästi nestettä, tarv.
suola-sokeri-liuosta
apteekista, taudin
pitkittyessä yhteys
lääkäriin
Lääkärin määräämä
hoito
Lääkärin määräämä
hoito

1 pv kuumeeton
ja yleiskunnon
mukaan
Märkivien rupien
esiintymisen ajan

1 pv kuumeeton

Käsien pesu ja ruuan
oikea säilytys ja
käsittely

Kunnes ripuli
loppunut ja 1 pv
kuumeeton

Käsien pesu

1 pv hoidon
aloittamisesta
2 pv
kuumeetonta ja
lääkehoidon
aloittamisesta

Angiina

2-5 vrk

Kuume, kurkkukipu,
oksentelu ja valkoisia
pilkkuja kurkussa

Lääkärin määräämä
hoito

Päätäit

1-2 vrk

Kutina hiuspohjassa

Apteekista saatavalla
aineella hoidetaan koko
perhe samanaikaisesti

Vauvarokko

5-15 vrk

Äkillinen korkea, nopeasti
nouseva ja laskeva
kuume, kuumeen
laskemisen jälkeen
punatäpläinen ihottuma

Oireidenmukainen hoito

Vesirokko

10-21 vrk

Eri vaiheessa olevia
vesirakkuloita iholla,
limakalvoilla ja
hiuspohjassa, kutinaa, voi
olla myös kuumetta

Oireidenmukainen,
raapimista vältettävä

Yleiskunnon
mukaan

Omat päähineet ja
kammat

Ensimmäisen
hoitokerran
jälkeen voi
mennä hoitoon

Yleiskunnon
mukaan ja 1 pv
kuumeeton

Maksullinen rokote

Yleiskunnon
mukaan,
vähintään 1 vko
tai kunnes
rakkulat ovat
rupivaiheessa

Sairasta lasta ei voi eikä saa tuoda hoitoon, vaan sairaan lapsen hoitojärjestelyistä vastaavat
vanhemmat/huoltajat. Heillä on yleensä oikeus hoitaa sairasta lastaan kotona työehtosopimuksensa
mukaisesti.
Lapsi on hoitokuntoinen, kun hän pystyy osallistumaan normaaliin toimintaan ja ulkoiluun eikä
tarvitse erityistä huomiota jaksaakseen pysyä päivän ohjelmassa mukana.
Jos lapsi tarvitsee vielä hoitopäivänsä aikana lääkitystä sairastettuun infektiotautiin ja on jo muuten
toipunut, niin vanhemmat/huoltajat huolehtivat
siitä, että tarvittava lääkeannos on annettavissa valmiina kerta-annoksena.

