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Uusi työkalupakki kansallisten tuberkuloosiohjelmien tukemiseksi EU:ssa ja ETA:ssa 

Tuberkuloosin leviämisen lopettaminen vuoteen 2030 mennessä: mitä on tehtävä? 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen vuoden 2018 tiedot osoittavat tuberkuloosi-ilmoitusten 

määräksi 10,2/100 000 Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) maissa. 

Vaikka määrät ovat laskeneet tasaisesti, lisätoimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos haluamme täyttää WHO:n 

tuberkuloosin lopettamisstrategian tavoitteet vuoteen 2030 mennessä – sekä matalan että korkean 

esiintyvyyden maissa.  Tämä vaatii vankkaa ja johdonmukaista reagointia. 

Kansallisten strategiasuunnitelmien ja ohjeiden luomisen ja täytäntöönpanon edistyminen vaihtelee 

merkittävästi EU:ssa/ETA:ssa.  WHO ja muutamat Euroopan jäsenvaltiot ovat aiemmin julkaisseet 

työkalupakin, jonka tarkoitus on tarjota metodologiset lähestymistavat kansallisten strategiasuunnitelmien 

laatimiseksi.  Tarvitaan kuitenkin paremmin kohdennettuja ja tukevia lähestymistapoja, joihin sisältyy rohkeita 

ja eurooppalaisia kontekstikohtaisia tavoitteita toteuttamisen tukemiseksi. 

Olemme luoneet tämän tärkeän tavoitteen tukemiseksi CHAFEAn toimeksiantaman 
eurooppalaisen tuberkuloosistrategiatyökalupakin, joka on kaikkien vapaasti 

käytettävissä. 

 

Tuberkuloosistrategiatyökalupakki Euroopan maille 

Työkalupakki tukee kansallisen tuberkuloosisuunnitelman luomista tai kehittämistä tarjoamalla ajantasaista 

opastusta tuberkuloositoimintasuunnitelman tai -strategian ydinosista.  Se yhdistää viimeisimmät 

EU:hun/ETA:an keskittyneet havainnot ja asiantuntijalausunnot 31 EU-/ETA-jäsenvaltiosta.  

Se toimii käytännön välineenä maakohtaisten tuberkuloosistrategioiden tai -toimintasuunnitelmien 

kehittämisessä ja helpottaa tuberkuloosistrategian toteuttamista aiemmin julkaistun WHO:n yleisen 

työkalupakin, Englannin turberkuloosiyhteistyöstrategian ja Alankomaiden kansallisen 

tuberkuloosisuunnitelman periaatteiden pohjalta. Tämä tuberkuloosistrategiatyökalupakki pyrkii:  

▪ Tarjoamaan vertailukohteen EU:n ja ETA:n ensisijaisille toimenpiteitä edellyttäville alueille 

tuberkuloosin hallinnan ja ehkäisyn parantamiseksi. 

▪ Tukemaan kansallista suunnittelua ja resurssien kohdentamista vertaisarvioitujen havaintojen ja 

perustietojen perusteella. 

▪ Tarjoamaan tukea korkean tason sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kassa 

 

Työkalupakin hankkiminen ja käyttäminen 

Eurooppalainen tuberkuloosistrategiatyökalupakki on käytännön työkalu, joka on tarkoitettu kaikille 

tuberkuloosin kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille. Sen tarkoitus on kertoa kansallisten 

tuberkuloosistrategiasuunnitelmien kehittämisestä sekä siirtää maita ja Eurooppaa kohti tuberkuloosin 

eliminointia. 

Työkalupakkia validoidaan tulevaisuudessa eurooppalaisessa yhteydessä, johon se on suunniteltu: esimerkiksi 

ympäristöissä, joissa on ja joissa ei ole olemassa olevaa tuberkuloositoimintasuunnitelmaa tai 

tuberkuloosistrategiaa, ympäristöissä, joissa tuberkuloosin esiintyvyys on matala tai keskisuuri sekä 

maantieteellisesti vaihtelevilla alueilla (esim. itä- ja länsi-EU / ETA-alueet).  Työkalupakkia pilotoidaan 

tulevaisuudessa erilaisissa ympäristöissä.  

Voit ladata kopion työkalupakista verkkosivustoltamme e-detecttb.eu. 
Saat lisätietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dominik.zenner@ucl.ac.uk. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Kuinka loimme työkalupakin: yhteistyöprosessi 

E-DETECT-tuberkuloosistrategiatyökalupaketin kehitysprosessi ja sisältö keskittyivät tuberkuloosin torjunnan 

tärkeimpien alueiden priorisointiin, ja sitä tuki EU:ta ja ETAa koskeva havaintoaineisto. Havaintoaineisto 

koostui seuraavista:  

• Yleiseurooppalainen tutkimus kansallisista tuberkuloosintorjuntasuunnitelmista ja tuberkuloosistrategioista, 

mukaan lukien toiminta-alueiden priorisointi ja tuberkuloosin torjunta- ja ehkäisytoimenpiteiden 

toteuttamisesteet 

• Tuberkuloosin torjumiseksi ja ehkäisemiseksi toteutettujen toimenpiteiden tietopohjan systemaattisten 

katsausten arviointi. 

• Tuberkuloosin torjuntaa ja ehkäisyä koskevien käytänteiden, strategioiden ja ohjeiden toteuttamisen esteitä ja 

mahdollisuuksia koskeva systemaattinen katsaus ja tietosynteesi 

• EU-/ETA-ohjelman edustajien ja kansallisten yhteystyöelinten asiantuntijalausunnot, jotka on saatu lokakuussa 

2018 Leidenissä, Alankomaissa pidetyssä tärkeimpien sidosryhmien kokouksessa ja sidosryhmien kanssa käydyssä 

jatkokeskustelussa. 

 
Teimme yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, mukaan lukien viralliset kansalliset yhtistyöelimet ja 
tuberkuloosin torjuntaohjelman johtajat koko EU:n/ETA:n alueelta, Euroopan komissio, Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC), WHO Europe, muut tuberkuloosin asiantuntijat ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, korkeakoulut sekä kansalaisjärjestöt. 

 
Kuinka loimme työkalupakin: Yksimielisyyden saavuttaminen ja tulokset 

Huolimatta WHO:n metodologisen oppaan saatavuudesta kansallisen strategiasuunnitelman laatimiseksi 

vuodelta 2015, yleiseurooppalaisessa tutkimuksessamme havaittiin merkittäviä puutteita strategian 

kehittämisessä ja toteuttamisessa, sillä 14:llä 31:sta EU- /ETA-jäsenvaltiosta ei ollut tuberkuloosin 

torjuntastrategiaa.  

Tutkittuaan havaintoaineiston tulokset asiantuntijat sopivat kansallisen tuberkuloosisuunnitelman tai -

strategian yhdeksästä ydinosasta: 

• Tietoisuuden lisääminen tuberkuloosista 

terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden 

palveluntarjoajien keskuudessa 

• Kohdennettu BCG-rokotus 

• Monilääkeresistentin tuberkuloosin hoidon ja 

ehkäisyn parantaminen 

• Kontaktien jäljittäminen 

• HIV-tuberkuloosi-koinfektion hallinta 

• Tuberkuloosin torjunta ryhmissä, jotka ovat epäedullisessa 

asemassa terveyspalveluissa 

• Kohdennettu tuberkuloosiseulonta korkean riskin ryhmissä 

• Valvonta ja seuranta 

• Tuberkuloosiasiantuntijoiden kouluttaminen ja 

kehittäminen 

Näistä ydinosista kolmea työstettiin edelleen: 

• Tuberkuloosia koskevan tietoisuuden lisääminen yhteisössä ja perusterveydenhuollossa 

• Niiden ryhmien saavuttaminen, jotka ovat epäedullisessa asemassa terveyspalveluissa 

• Kohdennettu tuberkuloosiseulonta korkean riskin ryhmissä 

Näistä alueita ei kysytty tarkemmin, koska ne ovat tärkeämpiä kuin muut ydinosat, vaan niiden toteuttamisen 
käytännön esteiden vuoksi. Näistä kolmesta osasta ja mahdollisista ratkaisuista keskusteltiin lokakuussa 2018 
pidetyssä kokouksessa Leidenissä, ja niitä käsitellään tarkemmin työkalupakissa. 

 
Paikallisen epidemiologian ja yhteisöjen sidosryhmien paikallisen tietämyksen pitäisi ohjata päätöksentekoa 

siitä, mitkä ydinosat sisällytetään kansalliseen strategiaan tai toimintasuunnitelmaan. Tietopohjaisia 

lähestymistapoja, joissa hyödynnetään tuberkuloositapausrekistereiden kansallista ja paikallista 

epidemiologista analyysiä rutiininomaisessa ja tehostetussa valvonnassa, tutkitaan työkalupakissa. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämän asiakirjan sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja on yksin hänen vastuullaan. Sen ei voida katsoa heijastavan 

Euroopan komission ja/tai Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (CHAFEA) tai minkään muun Euroopan unionin elimen 

näkemyksiä.  Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sen sisältämien tietojen käytöstä. 


