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HYKS-LABORATORIODIAGNOSTIIKAN SPIROMETRIATUTKIMUSPAL-
VELUT HELSINGIN TERVEYSKESKUSTEN POTILAILLE KESKITE-
TÄÄN 3. 2. 2003 ALKAEN

Helsingin kaupungin terveyslautakunta on 3.12.2002 hyväksynyt Helsingin kaupungin
terveysviraston ja HYKS-Laboratoriodiagnostiikan uuden palvelusuunnitelman (12.11.2002)
vuodelle 2003.  Tämän mukaisesti terveysasemien laboratorioissa ei Herttoniemen sairaalaa
lukuunottamatta enää suoriteta spirometriatutkimuksia.  Tutkimukset keskitetään HYKS:n
kliinisen fysiologian laboratorioihin Meilahden, Laakson ja Malmin sairaaloissa, jäljempänä
mainitun aluejaon mukaisesti.

Parannuksena aikaisempaan käytäntöön on mm. se, että kliinisen fysiologian laboratorion
suorittamista spirometriatutkimuksista annetaan kirjallinen lausunto lähettävälle yksikölle.

Keskisen, läntisen ja pohjoisen terveyskeskuksen spirometriatutkimukset keskitetään
Laakson sairaalan kliinisen fysiologian laboratorioon.

Spirometriatutkimuksen voi tilata puhelimitse 310 67113 tai Pegasos-ajanvarauksesta.
Jos potilas itse varaa ajan, soittoaika on ma - pe klo 9 - 15.

Pegasoksessa resurssin nimi on LAKLFSPIRO. Selitekohtaan kirjoitetaan lähettävä
yksikkö ja kommenttikohtaan kysymyksen asettelu (esim. lääkittynä, diagnostinen
tutkimus jne.) Lähettävä yksikkö antaa potilaalle esivalmisteluohjeet, (kts liite).

Paperilähete postitetaan Laakson KLF - laboratorio, PL 570, 00029 HUS tai
telefaxilla 310 67111, jolloin alkuperäistä lähetettä ei tarvitse enää lähettää.
Käyntiosoite on Lääkärinkatu 8, rak. 4, S-rappu, 1. krs.

Koillisen terveyskeskuksen ja kaikkien Malmin sairaalan potilaiden spirometriatutkimukset
tehdään edelleen Malmin sairaalan kliinisen fysiologian laboratoriossa tai tarvittaessa
Laakson sairaalan kliinisen fysiologian laboratoriossa.

Spirometriatutkimuksen voi tilata puhelimitse 310 67113 tai Pegasos-ajanvarauksesta.
Jos potilas itse varaa ajan, soittoaika on ma-pe klo 9 -15.
Pegasoksessa resurssin nimi on MASKLFSPIRO.
Paperilähete postitetaan Malmin KLF-laboratorio, PL 650, 00029 HUS tai telefaxilla
310 67535.  Käyntiosoite on Talvelantie 6, pääsisäänkäynti, 3. krs.

Eteläisen terveyskeskuksen spirometriatutkimukset keskitetään Meilahden sairaalan kliinisen
fysiologian laboratorioon.

Spirometriatutkimuksen voi tilata puhelimitse 471 72552.  Jos potilas itse varaa ajan,
soittoaika on ma - pe klo 8 - 15.  Paperilähete postitetaan Meilahden sairaalan KLF-



laboratorio, PL 340, 00029 HUS tai telefaxilla 471 74018.  Käyntiosoite on
Haartmaninkatu 4, 2. krs, oranssi katkoviiva.

Itäisen ja kaakkoisen terveyskeskuksen spirometriatutkimukset  tehdään Herttoniemen
sairaalan laboratoriossa.

Spirometriatutkimukseen voi tilata ajan puhelimitse 310 55836.  Paperilähete
postitetaan Herttoniemen sairaalan laboratorio, PL 630, 00029 HUS tai telefaxilla
310 55840.  Käyntiosoite on Kettutie 8 I, 2. krs, laboratorio.

Tiedustelut
Ongelmatilanteissa pyydetään ottamaan yhteys Laakson sairaalan kliinisen fysiologian
laboratorion toimistoon, puh. 310 67113 tai osastonhoitaja Tuula Järviseen, puh. 471
61683.

Anssi Sovijärvi Martti Syrjälä
vastuualuejohtaja, ylilääkäri vastuualuejohtaja, ylilääkäri
kliinisen fysiologian, isotooppilääke- kliinisen kemian, hematologian
tieteen ja kliinisen neurofysiologian ja kliinisen farmakologian
vastuualue vastuualue

Yrjö Salorinne
ylilääkäri
Laakson sairaalan kliinisen fysiologian laboratorio
Puh. (09) 471 62429

Liitteet Laakson KLF - laboratorio spirometria potilasohje
Meilahden KLF - laboratorio spirometria potilasohje
Herttoniemen laboratorio spirometria potilasohje

Liitteinä olevat potilasohjeet postitetaan jokaisen terveysaseman toimistoon.
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Terveysasemien laboratorioiden osastonhoitajat
Terveysasemien laboratoriot
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Intranet-sivut
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