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Tukos- ja vuototaipumustutkimusten tekopaikka muuttuu 1.1.2010 alkaen
Tukostaipumuksen selvittely (P-Trombot 4025) ja vuototaipumuksen selvittely (P-Vuotope 3355) –tutkimuspakettien tekopaikka on
1.1.2010 alkaen HUSLAB. Myös tutkimuspaketteihin kuuluvat osatutkimukset tehdään yksittäin pyydettyinä tutkimuksina HUSLAB:ssa lukuun
ottamatta tutkimuksia P –AT3, P -APTT, P –Fibr, P -FII-D ja P -FV-D,
jotka tehdään ISLAB:in omana tuotantona.
Tutkimuksia varten otetut näytteet esikäsitellään Kuopion ja Joensuun
aluelaboratorioissa ja lähetetään kerran viikossa analysoitavaksi
HUSLAB:iin. Ne tulee toimittaa huoneenlämmössä aluelaboratorioon
mahdollisimman pian, viimeistään 8 tunnin kuluessa näytteenotosta, jotta ne voidaan esikäsitellä mahdollisimman tuoreena.
Kiireelliset näytteet, Mikkelin ja Savonlinnan aluelaboratorioiden
näytteet sekä Pieksämäen sairaalan näytteet lähetetään analysoitavaksi näytteenottopäivänä ilman esikäsittelyä. Tällöin näytteet tulee ottaa keskussairaalan tai Pieksämäen sairaalan näytteenotossa aikaisin
aamulla, jotta näytteet ehtivät 8 tunnin kuluessa Helsinkiin. Kiireellisten
näytteiden ottamisesta tulee olla ennakkoon yhteydessä ko. laboratorioon, jotta näytteiden pakkaus ja kuljetus voidaan järjestää mahdollisimman sujuvasti.
Potilaan esitiedot kirjataan näytteen mukana laitettavaan lähetteeseen,
jonka potilasta hoitava lääkäri täyttää. HUSLAB:n hyytymistutkimuksien lähete löytyy ISLABin internet-sivuilta kohdasta ”Laboratoriolähetteitä / lomakkeita”. Potilaille ja hoitohenkilökunnalle tarkoitetut HUS:n
potilasohjeet ”Taipumus saada veritulppa” ja ”Pysyvä verenvuototaipumus” löytyvät HUSLAB:n internet-sivuilta osoitteesta
http://huslab.fi/hyytymishairiot/index.html.
Hemostaasin häiriöihin liittyvät kliiniset hoitokonsultaatiot suositellaan ohjattavaksi HUS:n hyytymishäiriöyksikköön, jolloin konsultoivalla
lääkärillä on käytössään potilasta koskevat tutkimustulokset välittömästi
niiden valmistuttua. Konsultoivan lääkärin puhelin on 09 - 471 73841.
Kliinisiä hoitokonsultaatioita antavat mm. dos Riitta Lassila, sis. el. Anne
Pinomäki, dos Elina Amstrong ja dos Anne Mäkipernaa. HYKS:n Medisiininen tulosyksikkö laskuttaa näistä konsultaatioista erikseen voimassa olevan hinnaston mukaan suoraan konsultaation pyytänyttä hoitoyksikköä. Vuoden 2010 palvelun arvonlisäveroton hinta on 100 € / yhteydenotto / asia virka-aikana ja 150 € / yhteydenotto / asia päivystysaikana.
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SPR Veripalvelussa tehdään kaikki trombosyyttitutkimukset (löytyvät
SPR Veripalvelun Trombosyyttitutkimukset -lähetteestä) ja hyytymistekijä VIII, vasta-aineet (1098 P -F8-Ab).
Tiedustelut:
 Joensuun aluelaboratorio: puh. 044 – 717 8889
 Kuopion aluelaboratorio: puh. 044 – 717 8746
 Mikkelin aluelaboratorio: puh. 044 – 717 8923
 Savonlinnan aluelaboratorio: puh. 044 – 717 8956

Kari Punnonen
toimitusjohtaja
johtava ylilääkäri

Jakelu

Pentti Mäntymaa
hematologian vastuualuejohtaja
apulaisylilääkäri
pentti.mantymaa@islab.fi

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat ja osastonhoitajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin terveyskeskukset
KYSin osastot ja poliklinikat
Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäen sairaalat
OA:HERANA ja OA:HEMAUT
Intranet ja internet

