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Thaimaa on pohjoismaisten matkailijoiden suosima matka-

kohde, ja maahan matkustaa joka vuosi runsaasti pohjois-

maalaisia ilmojen viiletessä kotimaassa. 

Tämä näkyy myös SOS Internationalin vahinkotilastoissa, 

joissa vahinkoilmoituksia tuli Thaimaasta toiseksi eniten, ja 

hoitokustannusten määrän mukaan mitattuna Thaimaa on 

tilastoissa kolmannes.

Olemme keränneet runsaasti tietoa Thaimaasta sekä koko 

vuotta että talven huippusesonkia (joulukuu–maaliskuu) 

koskien ja kerromme, miten SOS International on valmis-

tautunut tulevaan kiireiseen matkustuskauteen. Lisäksi 

meillä on Thaimaassa aivan uusi yhteistyökumppani. 

Annamme myös neuvoja Thaimaassa tavallisimmin ilme-

nevien sairauksien, eli hyttysten levittämien tautien ja tu-

ristiripulin ehkäisemiseen. Huomaa, että luvut perustuvat 

yksinomaan SOS Internationalin asiakastietoihin, eivätkä 

edusta pohjoismaisia matkailijoita kokonaisuudessaan.

Talven Thaimaan-matkojen 
huippukausi on alkamassa

Eniten vahinkoja sattui seuraavissa maissa 
(tapausten määrän perusteella) 2017 
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2018 uusi ennätysvuosi Thaimaan osalta

Vuonna 2017 Kööpenhaminan hälytyskeskus sai yli 10 000 

yhteydenottoa Thaimaasta, mikä vastaa edellisvuoden 

tasoa.

Vuodesta 2018 näyttää kuitenkin tulevan uusi ennätys-

vuosi Thaimaan osalta. Thaimaan-tapausten huippu-

sesonkina vuoden 2018 tammi-, helmi- ja maaliskuussa 

tapauksia kirjattiin yli 15 prosenttia enemmän kuin samal-

ta ajanjaksolta vuonna 2017. 

Tilanne näyttää samalta koko vuoden osalta tarkasteltuna. 

Lokakuuhun mennessä Thaimaasta oli kirjattu yhteensä 

lähes 14 prosenttia enemmän tapauksia kuin samalta 

ajanjaksolta vuodelta 2017.

Thaimaan matkahätäpalveluiden huippusesonki kestää 

joulukuusta maaliskuuhun, ja näiden neljän kuukauden 

aikana käsitellään yhteensä lähes 70 prosenttia kaikista 

vuoden aikana Thaimaasta tulevista tapauksista. 

Vilkkain kuukausi on tammikuu, ja kahden viimeisen vuo-

den tammikuussa pelkästään Thaimaasta kirjattiin lähes 

2500 tapausta kuussa (tammikuu 2017 ja tammikuu 2018)
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Thaimaasta ilmoitettujen tapausten jakaantuminen kansallisuuksien mukaan

Thaimaasta ilmoitettujen tapausten jakaantuminen sukupuolen mukaan

Vuoden 2017 luvut kattavat 
koko vuoden, ja vuoden 
2018 luvut ajanjakson 
 tammikuusta lokakuuhun.

Luku kattaa tammikuusta 
lokakuuhun 2018

Pohjoismaiset matkailijat

2017 2018
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SOS International aloitti elokuussa 2018 yhteistyön uuden 

thaimaalaisen kumppanin kanssa laajan tarjouskierroksen 

jälkeen.

SOS Internationalin kansainvälinen verkosto-osasto on 

vuoden 2017 kesästä saakka tehnyt kattavaa analysoin-

tityötä selvittääkseen, mikä yhteistyökumppani voisi 

käsitellä SOS Internationalin tapaukset tulevaisuudessa. 

Analyysissa on painotettu laatua, verkostoa, käytännön 

toimintaa ja hintaa. SOS Internationalille on ollut ratkaise-

van tärkeää arvioida toimittajia perusteellisesti kaikkien 

näiden neljän parametrin osalta kaikkein optimaalisimman 

ratkaisun löytämiseksi asiakkaille ja loppukäyttäjille.

Uusi yhteistyökumppani on April Assistance, jonka kanssa 

SOS International tekee strategista yhteistyötä myös 

Kiinassa. Yhteistyön aloitusta valmisteltiin kiivaasti koko 

kesän ajan, ja sopimus astui voimaan 1. elokuuta. Hälytys-

keskus ja verkosto-osasto ovat keränneet loppuvuoden 

aikana runsaasti kokemusta ennen Thaimaan matkus-

tussesongin alkamista, joten muutoksen ajoitus on ollut 

erinomainen.

Parempia kokemuksia loppukäyttäjille

Uusi sopimus tarjoaa SOS Internationalin asiakkaille ja 

loppukäyttäjille useita etuja. Paikallinen yhteistyökumppa-

ni osallistuu jatkossa entistä enemmän käynnissä olevien 

tapausten käsittelyyn, palvelee vuorokauden ympäri 

viikon jokaisena päivänä ja tarjoaa lääkärin ja sairaanhoi-

tajan palveluita. Tämä tarkoittaa, että kumppani pystyy 

olemaan tiiviisti mukana tapausten käsittelyssä. 

Vilkkaan matkustuskauden ajaksi yhteistyökumppani pyy-

tää lisäksi hälytyskeskuksesta työntekijöitä Thaimaahan, 

mikä vahvistaa paikallisen kumppanin ja hälytyskeskuksen 

yhteistyötä ja parantaa loppukäyttäjien käyttökokemusta.

Uusi yhteistyökumppani Thaimaassa
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Tarpeettomien hoitotoimenpiteiden  
vähentäminen

SOS International aloitti vuonna 2016 hälytyskeskuksessa 

pilottihankkeen koskien Thaimaassa tehtäviä tarpeetto-

mia hoitotoimenpiteitä. Hankkeessa Thaimaasta tulevia 

tapauksia seurattiin tarkemmin tiiviissä yhteistyössä ver-

kosto-osaston kanssa sekä hälytyskeskuksessa toimivan 

erikoistiimin avulla, jotta tarpeettomien hoitotoimenpitei-

den määrää saataisiin vähennettyä.

Pilottihankkeessa tarkastelussa olivat kolme strategisesti 

tärkeää sairaalaa Pattayalla, Hua Hinissä ja Phuketissa, 

joissa SOS International oli havainnut tarpeettomien 

hoitotoimenpiteiden suorittamista. Hanke tuotti erittäin 

hyviä tuloksia. Kokemuksia hyödynnettiin hälytyskeskuk-

sen kaikissa tiimeissä seuraavan sesongin aikana.

Hankkeesta saadut hyvät kokemukset on nyt välitetty 

uudelle paikalliselle yhteistyökumppanillemme Thaimaa-

han, joka yhteistyössä Kööpenhaminan hälytyskeskuksen 

kanssa keskittyy edelleen tarpeettomien hoitotoimen-

piteiden vähentämiseen potilaiden ja vakuutusyhtiöiden 

edun mukaisesti. 

Varhaisen puuttumisen merkitys

Tehtävä siirrettiin yhteistyökumppanillemme, koska tämä 

tuntee paikalliset sairaalat ja klinikat erittäin hyvin. Näin 

mahdollisiin tarpeettomiin hoitotoimenpiteisiin pystytään 

puuttumaan paljon entistä aikaisemmin. 

Lisäksi paikallisen yhteistyökumppanin lääkärit ja sai-

raanhoitajat osallistuvat tapausten käsittelyyn, jolloin 

yksittäisten tapausten kustannuksia pystytään valvomaan 

huomattavasti entistä tarkemmin. 

Laskutetun summan alentaminen jälkikäteen on hyvin 

vaikeaa, joten varhaisen puuttumisen ansiosta pystymme 

ohjaamaan kustannustasoa entistä suuremmassa määrin. 
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Ota aina yhteyttä SOS Internationaliin

Tästä syystä on edelleen erittäin tärkeää, että matkailija 

ottaa yhteyttä SOS Internationalin hälytyskeskukseen 

mahdollisimman pian. 

Näin voimme varmistaa, että asiakkaat pääsevät asian-

mukaiseen hoitopaikkaan ja saavat sopivaa hoitoa. Tällä 

tavoin myös lääkärimme ja sairaanhoitajamme ovat mu-

kana tapauksen käsittelyssä alusta alkaen, joten he voivat 

seurata sekä tehtäviä hoitotoimenpiteitä että tapauksen 

kustannuksia potilaan ja vakuutusyhtiön edun mukaisesti.

Milloin kyseessä on tarpeeton hoitotoimenpide?

SOS International arvioi, että tarpeettomia hoitotoimen-

piteitä tehdään yleisesti ottaen liikaa. 10–15 prosenttia 

hoitotoimenpiteistä on luonteeltaan hyvin tarpeettomia, 

ja lisäksi 25–30 prosenttia on vähäisempiä tarpeettomia 

toimenpiteitä.

Potilaille saatetaan tehdä tarpeettomia kuvantamisia ja 

röntgentutkimuksia, ja verikokeita voidaan ottaa turhaan. 

Lisäksi potilaille voidaan määrätä tarpeettomia antibioot-

tikuureja ja liian vahvoja antibiootteja.

Esimerkkejä ylihoitotapauksista Thaimaassa

Potilas on sairaalassa leikatta-
vana kyynärvarren murtuman 
takia. Hänellä on ollut vuosien 
ajan kohonnut verenpaine, johon 
hänellä on pysyvä lääkitys. Kyy-
närvarsi leikataan. Verenpaine on 
normaali, mutta sydänsairauksiin 
erikoistunut lääkäri tutkii silti 
potilaan ja muuttaa hänen veren-
painelääkitystään.

Hoitavan lääkärin tulisi hoitaa 
vain akuutti vaiva (kyynärvarren 
murtuma) eikä ryhtyä hoitamaan 
kroonista, hyvin hallinnassa ole- 
vaa sairaudentilaa.

Kahta tarpeetonta tarkastu-

sta ja seurantatarkastusta ei 

maksettu.

Hoitavan lääkärin määräämän 
hoidon kustannukset olisivat 
olleet noin 1 200 euroa.
SOS Internationalin lääkäri mää- 
räsi tilalle tavallisen tablettikuu-
rin, jonka kustannukset ovat 105 
euroa lääkärinkäynti mukaan 
lukien.

Laskun summasta vähennettiin 

noin 19 % SOS Internationalin 

suosituksesta.

Potilaalla on tavallinen virtsa- 
tietulehdus. Hoitava lääkäri 
Thaimaassa määrää erittäin laa- 
jakirjoisen antibiootin, joka lisää 
merkittävästi bakteerien resis- 
tenssin kehittymisen riskiä sekä 
heti että tulevaisuudessa.

Terveysministeriö varoittaa 
valmisteen käytöstä. On täysin 
tarpeetonta käyttää tavallisen 
virtsatietulehduksen hoitoon 
näin voimakasta valmistetta.

Potilas kompastuu ja kaatuu alas 
portaita, jolloin käsivarteen tulee 
hoitoa vaativa haava. Potilaalle 
tehdään sairaalassa lisäksi aivo- 
ja sydäntutkimus sen selvittämi-
seksi, onko kaatumiseen syynä 
aivotai sydäntauti.

Se on tarpeetonta. Kyse ei ole 
äkillisestä halvauksesta eikä 
potilaalla ole äkillisiä sydänoirei-
ta. Potilaan omaiset olivat hyvin 
selvillä tapahtuneesta ja osasivat 
selittää tapahtumienkulun 
tarkasti.

Kroonista sairautta 
hoidetaan äkillisenä

Merkittävä 
ylihoito

Ylimääräiset 
tutkimukset

Säästöt SOS Internationalin väliintulon jälkeen

1 2 3
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Tavallisia sairauksia Thaimaassa

SOS Internationalin lääketieteellinen tiimi valvoo maail-

manlaajuista sairaustilannetta, ja Medical-osasto seuraa 

jatkuvasti sairauksien, terveyden ja epidemioiden maail-

manlaajuista kehittymistä.

Näin varmistamme, että hoitohenkilökuntamme on ajan 

tasalla, kun tapauksista ilmoitetaan hälytyskeskukseen. 

Tällä on myös suuri vaikutus siihen, miten lääkärimme 

käsittelevät tapauksia tietyillä alueilla. Lisäksi sen avul-

la varmistetaan hoidon vastaavuus, kuten trooppisiin 

sairauksiin liittyvien lääkkeiden käyttö hyttysten levit-

tämissä sairauksissa.

Lisäksi pystymme neuvomaan matkailijoita asianmukai-

sesti ennen matkalle lähtöä.

Hyttysten levittämät sairauden ja turistiripuli

Tyypillisimpiä Aasiasta ilmoitettavia tapauksia ovat 

infektiosairaudet ja loukkaantumiset. SOS Internation-

alin mukaan tavallisin Thaimaasta ilmoitettava sairaus 

on turistiripuli. Seuraavina tulevat hengitystieinfektiot, 

ihoinfektiot ja virtsatieinfektiot.

“Thaimaassa esiintyy erittäin tavallisia turistisairauksia, 

joilta voi olla hankala suojautua. Maassa esiintyy myös 

hyttysten levittämiä tauteja, jotka ovat harvinaisia Pohjo-

ismaissa. Näitä ovat esimerkiksi denguekuume, chikun-

gunya, malaria ja zikavirus. Pohjoismaiden sadesäässä 

matkalaukkua pakatessa ei aina tule mieleen, että matkalle 

mukaan tulisi pakata myös hyttysverkko, hyttyssuihke ja 

hyttysten pistoilta suojaavia vaatteita. Hyttysten pistoilta 

on tärkeää suojautua mahdollisimman hyvin”, kertoo SOS 

Internationalin trooppisiin sairauksiin erikoistunut lääkäri 

Niels Højlyng. 

Niels Højlyng antaa matkailijoille seuraavat neuvot hyt-

tysten levittämien sairauksien torjumiseksi:

• Selvitä lääkäriltäsi matkalle tarvittavat rokotukset 

hyvissä ajoin ennen lähtöä.

• Levitä hyttyssuihketta ja -voidetta kehon paljaaksi 

jääviin osiin, muista suojata myös niska ja nilkat. 

Suihkuta ainetta myös sukkiin ja hiusrajaan.

• Käytä mahdollisimman peittäviä, mieluiten väljiä 

vaatteita. Hyttyset pystyvät pistämään ohuiden 

vaatteiden läpi.

• Nuku hyttysverkon alla tai ilmastoidussa huoneessa 

tai sulje ovet ja ikkunat.

• Vältä oleskelua ulkona silloin, kun hyttyset ovat 

aktiivisimmillaan:  

–  Esimerkiksi denguekuumetta ja zikavirusta 

levittävät hyttyset ovat aktiivisia päivällä. 

–  Malariaa levittävät hyttyset ovat aktiivisia 

hämärällä ja yöaikaan.

Lue lisää neuvoja hyttysten levittämiä sairauksia vastaan 

suojautumisesta täältä:

Klikkaa tästä

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2017/tietoa-zikaviruksesta/
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Neuvoja turistiripulin välttämiseksi

Turistiripuli, eli lääketieteen termein gastroenteriitti 

kuuluu tavallisimpiin diagnooseihin SOS Internationalin 

käsittelemissä tapauksissa muiden infektioiden 

ohella. Monet tartunnat saaneet potilaat päätyvät 

sairaalahoitoon, ja vielä suurempi määrä ei tarvitse 

sairaalahoitoa.

Turistiripulin aiheuttajana ovat ruoassa tai vedessä 

olleet bakteerit tai epäpuhtaiden käsien kautta suuhun 

siirtyneet bakteerit. Voit välttää turistiripulin seuraavien 

vinkkien avulla: 

• Pese kädet aina ennen ruokailuja.

• Syö vain sellaista katuruokaa, joka valmistetaan 

näkyvilläsi ja joka on höyryävän kuumaa.

• Varmista, että ravintolan tai kahvilan hygieniataso 

näyttää hyvältä.

• Toimi oksennustaudin tai ripulin yllättäessä nopeasti 

ja ota yhteyttä hälytyskeskukseemme, josta 

sinut ohjataan verkostomme lääkärille ja hoitoon 

mahdollisimman nopeasti.

Rabies eli vesikauhu

“Viime vuosina pohjoismaiset matkailijat ovat 

hakeutuneet yhä useammin hoitoon pureman tai 

rabiestartuntaepäilyn takia Thaimaassa ja Balilla. Rabies 

on sairaus, jonka kanssa ei kannata leikkiä, ja teemme 

kaikkemme sen välttämiseksi”, toteaa SOS Internationalin 

lääkäri Niels Højlyng.

Rabieksen eli vesikauhun syynä on rabiesviruksen 

aiheuttama infektio, joka tarttuu tautia kantavan eläimen, 

esimerkiksi kissan tai koiran pureman välityksellä. 

Rabiesta esiintyy myös apinoilla, ja tästä syystä turistien 

tulee olla erityisen varovaisia suosituissa apinapuistoissa, 

joissa apinat voivat käydä niitä ruokkivien tai ruokaa ja 

juomaa nauttivien ihmisten kimppuun. Apinat ovat viisaita 

eläimiä, ja ne ovat oppineet useita keinoja herkkujen 

saamiseksi turisteilta.

Rabiekseen liittyy korkea kuolleisuus, joten apinan 

pureman saatuaan on tärkeä ottaa yhteyttä lääkäriin 

mahdollisimman pian.

Tietoa rabieksesta

• Rabiesvirusta on infektion saaneen eläimen syljessä. 

Tauti tarttuu pureman välityksellä tai harvoin myös 

raapimajäljen kautta tai syljen joutuessa silmään tai 

avohaavaan.

• Rabiekseen liittyy korkea kuolleisuus ja se voi johtaa 

tappavaan aivotulehdukseen, joten hoitoon on 

tärkeä hakeutua mahdollisimman pian.

• Rabiesta voidaan torjua rokotteella.
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