Laboratoriotiedote KU 3/2018

1 (2)

17.8.2018

Puijon päivystyslaboratorion muuttotiedote KYSin henkilökunnalle
Puijon sairaalan uusi päivystyslaboratorio otetaan käyttöön 4.9.2018 alkaen. Päivystyslaboratorio sijaitsee sairaalan 3.kerroksessa G3 ja A3 käytävien varrella. G3-käytävälle pääsee K3-aulasta tai Kaarisairaalasta hissillä numero 16. A3 käytävään kuljetaan G3-käytävältä.
Uuteen päivystyslaboratorioon muuttavat päivystysluonteinen kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian analytiikka, verikeskus, näytteiden vastaanotto ja näytelähetykset, tutkimushoitajan työpiste sekä näytteenottotarvikkeiden haku.
Laboratorion puhelinnumerot eivät muutu.
1 Päivystyslaboratorion analytiikka
Kliinisen kemian automaatio, verikaasututkimukset, verenkuva-analytiikka, hyytymistutkimukset,
solumorfologia, virtsan perustutkimukset, veriviljelyautomaatit sekä mikrobiologiset pikatestit
muuttavat päivystyslaboratorion uusiin tiloihin 4.-7.9.2018. Tuona aikana saattaa esiintyä viivettä analyysitulosten valmistumisessa. Kiireelliset näytteet pyritään analysoimaan viiveettä.
4.9.2018 otetaan käyttöön uusi automaatiolinjasto ja automaatit kliinisen kemian näytteiden analysointiin ja näytteiden esikäsittelyyn. Esikäsittelyn toivotaan nopeuttavan näytteiden analysointiprosessia ja parantavan näytteiden jäljitettävyyttä.
2 Verikeskus
Verikeskus (Verikeskus) sijaitsee päivystyslaboratoriossa A3 käytävä:llä, OVI B3046.1.
Verikeskus muuttaa uusiin tiloihin 5.-6.9.2018. Tarkka ajankohta, jonka jälkeen veret noudetaan
uudesta verikeskuksesta, ilmoitetaan puhelimitse veriä kuljettaville potilaskuljettajille, läheteille
sekä KYSin ensiapupoliklinikalle, osasto 2103:lle ja kenttäjohtajille. Verikeskuksen putkipostiosoite säilyy samana ja se käännetään uuteen verikeskukseen muuton yhteydessä.
3 Näytteiden vastaanotto ja näytteenottotarvikkeiden hakeminen
4.9.2018 klo 7 alkaen näytteiden vastaanotto ja näytteenottotarvikkeiden hakeminen siirtyy
päivystyslaboratorioon. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön asiointipiste näytteiden tuomista ja
tarvikkeiden hakemista varten (ISLAB Näytteet ja tarvikkeet, A3 käytävä, OVI 3033.1). Näytteet
osastoilta tuodaan asiointipisteen luukulle, josta otetaan yhteys laboratorion henkilökuntaan ja
ilmoitetaan tuotavasta näytteestä. Kaikki laboratorioon osastoilta tuotavat näytteet (diagnostiset ja tutkimusnäytteet) tuodaan tämän asiointipisteen kautta. Poikkeuksena tästä
on ma-pe klo 7-20 ja la-su klo 7-16 leikkaussaleista ja THL:n oikeuslääketieteen yksiköstä tulevat
mikrobiologian kudosnäytteet, jotka toimitetaan suoraan mikrobiologian laboratorioon (ISLAB
Mikrobiologia, rak 1A, 2 krs, hissi numero 4).
Asiointipisteessä (ISLAB Näytteet ja tarvikkeet) on kaapit, joista haetaan kaikki näytteenottoon tarkoitetut tarvikkeet ja näyteastiat.
Näytteet voi lähettää edelleen myös putkipostilla. Putkipostin osoite säilyy samana (1200). Se
käännetään viemään näytteet päivystyslaboratorioon 4.9.2018 alkaen.
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4 Saapuva posti
Menettelyt saapuvan ja lähtevän kirjepostin osalta sovitaan lähettitoimiston kanssa erikseen.
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