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COVID-19 epidemian aikaiset oikomishoitojärjestelyt 
 

Yleiset toimintaperiaatteet 

- Koronaepidemian aikana hoidetaan vain päivystysluontoinen ja välttämätön oikomishoito. 
- Kiireetön oikomishoito perutaan toistaiseksi.  
- Perusterveydenhuolto: Päivystysluontoinen ja välttämätön hoito terveille, ei-karanteenissa 

oleville potilaille.  
- HUS (erikoissairaanhoito): Kiireellinen oikomishoito COVID-19-infektiota tai muuta akuuttia 

hengitystieinfektiota sairastavalle potilaalle. 
o Virka-aikana: 

Potilas on yhteydessä oman kotikunnan suun terveydenhuollon ajanvaraukseen, 
yhteystiedot kotikunnan internetsivuilta. Oman kotikunnan asiantuntija 
hammaslääkäri tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelimitse ja harkitsee 
päivystyksellisen oikomishoidon tarpeen. Hammaslääkäri soittaa HUS Kirurgisen 
sairaalan päivystäjälle. Mikäli hoito on aiheellista, HUS Kirurgisen sairaalan hoitaja 
soittaa potilaalle ajan ja antaa ohjeet hoitoon saapumiseen. 

o Virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin klo 14.00-21.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja 
arkipyhinä klo 8.00-21.00: 
Ennen hakeutumista potilas soittaa Haartmanin hammaslääkäripäivystys numeroon 
09 471 71110, jossa hoitohenkilökunta arvioi hoidon tarpeen. Mikäli hoito on 
aiheellista, HUS Kirurgisen sairaalan hoitaja soittaa potilaalle ajan ja ohjeet hoitoon 
saapumiseen 

- Pyritään välttämään henkilöstön siirtymistä eri toimipisteiden välillä. 

 

Ei hengitystieinfektio-oireisten päivystysluontoista ja välttämätöntä hoitoa ovat: 

1. oikomiskojeiden rikkoutumiset 
2. kojeiden aiheuttamat suun kiputilat, syömisen vaikeutuminen, nielemis- / tukehtumisvaara 
3. leikkaustoimenpiteiden jälkikontrollit 
4. yksittäisten potilaiden kojeiden aktivoinnit/deaktivoinnit silloin, kun potilas ei voi odottaa 

useampaa kuukautta ilman, että meneillään oleva oikomishoito komplisoituu. Arvion hoidon 
välttämättömyydestä tekee hoitoa toteuttava oikomishoidon erikoishammaslääkäri tai 
hammaslääkäri potilaskohtaisesti. 

Potilaiden ja saattajien turvallisuudesta huolehditaan siten, että tarpeetonta liikkumista pyritään 
välttämään. 

Potilaan hoidossa noudatetaan pisaravarotoimia eli toimenpiteet pyritään tekemään tuottamatta 
aerosolia. 

- Kulmakappaleita ja turbiinia ei käytetä. 
- Pyritään välttämään kolmitoimiruiskun käyttöä. 

Hengitystieoireista kärsivien hoito toteutetaan voimassa olevien HUS:n ohjeiden mukaisesti. 

 

Exit-suunnitelma:  
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Koska lapsipotilaiden osalta on viitteitä siitä, että lapsen ominaisuus saada tai tartuttaa Covid-19 
virusta hoidon osalta on aikuisia vähäisempi, lasten ja nuorten välttämätöntä kiireetöntä 
oikomishoitoa pyritään asteittain lisäämään jo kevään aikana. Hoidoissa on kuitenkin hyvä 
huomioida, että kaikki potilaat voivat olla viruksen kantajia. Potilaan hoidossa noudatetaan 
pisaravarotoimia eli toimenpiteet pyritään tekemään tuottamatta aerosolia. 

Toiminta tulee tehdä niin, että kontaktit saattajien, hoitohenkilökunnan ja potilaiden välillä on 
mahdollisimman vähäisiä.  
 
Jäljennöksiä saa ottaa EL, EHL Hanna Välimaan ohjeen mukaan: Vetyperoksidipurskuttelu ennen 
jäljennöksen ottoa ja sitten jäljennöksen desinfektio virukseen tehoavalla desinfektioaineella. 
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