31.8.2015

YTHS digitalisoi seksitautien testauksen

Opiskelija voi testata klamydian ja tippurin etäpalveluna
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiakkaat voivat syyskuun alusta alkaen saada selvyyden
seksitautiepäilyynsä kotoa käsin. Seksitautien etätestaus on mobiililaitteita sujuvasti käyttäville
opiskelijoille maksuton palvelu, jota voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta.
YTHS:n uusi sähköinen palvelu toimii Yhtyneet Medix laboratoriot Oy:n tuottamassa Telelab.finimisessä palveluportaalissa http://yths.telelab.fi. Opiskelijan asioinnissa on kolme vaihetta.
1. Asiakas tunnistautuu sähköisesti ja kirjautuu järjestelmään, minkä jälkeen hän tilaa
kotinäytteenottopaketin.
2. Paketin saavuttua asiakas ottaa virtsanäytteen ja lähettää näyteputken saamassaan
pakkauksessa laboratorioon tutkittavaksi ilman postituskuluja.
3. Asiakas saa tekstiviestinä vastauksen testin valmistumisesta, jonka jälkeen hän voi tarkistaa
tuloksen portaalissa.
Opiskelijan testitulos menee tiedoksi myös YTHS:n toimipisteeseen. Jos hän ei positiivisen löydöksen
sattuessa kohdalle ota itse yhteyttä YTHS:ään hoidon saamiseksi, terveydenhuollon ammattilainen
ottaa yhteyden opiskelijaan ja pyrkii ohjaamaan hoitoon.
Etätestauksen avulla voidaan toistaiseksi testata kaksi hoitoa vaativaa seksitautia, klamydia ja
tippuri. Suomessa todetaan vuosittain noin 13 000 klamydiatapausta, joista valtaosa on alle 30vuotiaiden ikäryhmässä. Kahdentoista kuukauden keskiarvolla mitattuna YTHS:n tekemien
klamydiatutkimusten lukumäärä on noussut tammikuu 2010 - heinäkuu 2015 noin 27 prosentilla.
Tippuritartuntoja on vuosittain noin kolmesataa, mutta niiden määrä on lisääntymään päin.
”Olemme YTHS:llä iloisia, että pääsemme käynnistämään yhteistyön Yhtyneet Medix laboratoriot
Oy:n kanssa. Toivomme, että kaikki mahdollista seksitautia epäilevät opiskelijat löytävät tämän
palvelun mahdollisimman nopeasti. Kotitestaus on kuitenkin mobiili- ja verkkomaailmassa eläville
nuorille todella helppo ja nopea. Se ei vaadi muuta liikuntaa kuin lähimmällä postilaatikolla
käymisen”, terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari naurahtaa.
Seksitautien etätestaus on asiakkaalle maksuton, ja se on tarkoitettu valtakunnallisesti kaikille
YTHS:n palvelujen piirissä oleville opiskelijoille. Myös Tampereen kaupunki ottaa sen samanaikaisesti
käyttöön. Etäpalvelua on jo pilotoitu Vantaalla jo runsaan vuoden, missä siitä on saatu erittäin hyviä
kokemuksia.
Voit tutustua etätestaukseen myös videoilta https://youtu.be/s0Fmg8NgsIQ ja
https://youtu.be/8M82KPWZ9HI (miten palvelu toimii).
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YTHS on opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden
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