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Sairaalapotilaiden määrissä jyrkkä
kasvu, valtaosa rokottamattomia ja
aiempaa nuorempia: "Koronapotilaat
jopa parikymppisiä"
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Nuorten osuus koronapotilaista on kasvanut
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1.
Rokottamaton Mikael ei sairastunut, vaikka avopuoliso toi koronan
kotiin – THL:n asiantuntija kertoo, miksi tauti ei iske kaikkiin

2.
Suora lähetys: Katso kuinka lunta sataa auton päälle Veikkolassa

3.
Helmi Loukasmäki ihastuttaa uusissa kuvissa – somessa
yksimielinen reaktio: "Hän on ihan kuin Armi Aavikko!"

4.
Alle kaksivuotias löytyi piharakennuksesta likaisena ja
reagoimattomana – äidille sakot ja lapselle 2000 euron korvaukset

5.
Valtteri-myräkkää odottava Uusimaa hehkuu varoituskartalla
ensimmäistä kertaa punaisena – tällainen ajokeli on käytännössä
luvassa

NÄYTÄ LISÄÄ
JULKAISTU 02.08.2021 19:44

Nuorten ja rokottamattomien osuus koronapotilaista on kasvanut Helsingin
ja Uudenmaan (HUS) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.
Koronan vuoksi sairaalassa olevien määrä koko Suomessa on
kasvanut 28:lla viime perjantaista.
Eniten potilaiden määrä on kasvanut Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan (HYKS) erityisvastuualueella, johon kuuluvat HUS:n lisäksi
Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaalahoitopiirit.
HUS:n alueella sairaalassa on nyt 24 koronapotilasta, kun heitä perjantaina
oli 13.
Mainos

– Kyllä tässä merkittävä muutos on tapahtunut. Sairaalapotilaat ovat nyt
selvästi aiempaa nuorempia, kertoo HUS:n johtajaylilääkäri Teppo
Heikkilä.
Heikkilän mukaan koronapotilaista 57 prosenttia on alle 50-vuotiaita.
Nuorin koronapotilas on Heikkilän mukaan 25-vuotias ja vanhin 81-vuotias.
– Se selvästi heijastelee sitä, että vanhemmissa ikäluokissa
rokotuskattavuus on parempi kuin nuoremmissa ikäluokissa.

"Epidemia on nostamassa päätään"
Heikkilän mukaan heinäkuussa HUS:n alueellahoidetuista 49
koronapotilaasta 61 prosenttia oli rokottamattomia, 24 prosenttia yhden
rokotteen saaneita ja 10 prosenttia kahden rokotteen saaneita.
– Näistä sairaalaan joutuneista kahden rokoteannoksen saaneista neljällä on
ollut perussairaus ja vain yksi heistä on ollut perusterve.
Heikkilä pitää sairaalahoidon tarpeen jyrkkää kasvua huolestuttavana.
– Kyllähän tämä huolestuttaa siinä mielessä, että epidemia on taas
nostamassa päätään. Ilmaantuvuus HUS alueella on nyt yli 200
ja positiivisten näytteiden osuus 4,5 prosenttia. Nämä ovat aika korkeita
lukuja.
– Hyvä puoli on se, että tehohoidossa ei tällä hetkellä ole yhtään potilasta.
Lisäksi rokotekattavuus kasvaa ja on jo nähtävissä, että iäkkäämpi väestö
yhä paremmin suojassa tältä taudilta.

Lue lisää: MTV seuraa koronatilannetta: Suomessa 748 uutta
tartuntaa – HUS-alue leviämisvaiheen kynnyksellä
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä 9 koronapotilasta,
joista neljä on alle 50-vuotiasta. Yksikään potilaista ei ole tehohoidossa.
– Ikärakenne on muuttunut siten, että meillä on nyt selkeästi on nuorempia,
jopa parikymppisiä sairaalahoidossa, kertoo ylilääkäri Esa Rintala Turun
yliopistollisesta keskussairaalasta.
Rintalan mukaan pääsääntöisesti nuorilla tai keski-ikäisillä koronan vuoksi
sairaalahoidossa olevilla ei ole taustallaan perussairauksia.
Myös Varsinais-Suomessa korostuu rokottamattomien osuus sairaalahoitoa
saaneista.
– Viime viikkoina arviolta 80 prosenttia sairaalahoitoa koronan vuoksi
saaneista on ollut rokottamattomia.
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Lue myös:
•

HUSin teho-osastot täyttymässä koronapotilaista – Mäkijärvi listaa omat
ehdotuksensa koko ajan pahenevan epidemian hillitsemiseksi 22.11.2021

•

THL:n Salminen: HUS:n potilasluvut antavat väärän kuvan koronatilanteesta –
"Eivät ole sairaalassa koronan takia" 10.11.2021

•

Lähes 40 prosenttia HUSin alueen vuodeosastoilla olevista koronapotilaista
alle 40-vuotiaita29.7.2021

•

Suomen huonoin koronatilanne on nyt Päijät-Hämeessä, jossa
tehohoitopotilailta loppuvat tilat – ylilääkäriltä tärkeä viesti, ettei yksi rokote
anna suojaa elää vapaasti15.5.2021

•

Tehohoidossa oli maaliskuussa koronapotilaita enemmän kuin koskaan
epidemian aikana – tämä potilaista nyt tiedetään29.4.2021

