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Kliininen kemia ja hematologia 

Meilahden sairaalan Päivystyslaboratorion tutkimukset siirtyvät Meilahden  
Automaatiolaboratorioon 1.12.2010 – tiedote hoitoyksiköille 

Asia Meilahden sairaalan kliinisen kemian ja hematologian laboratorio luopuu erillises-
tä Päivystyslaboratoriosta ja siirtää päivystystutkimukset 1. kerrokseen Automaa-
tiolaboratorioon 1.12.2010 alkaen. Tekopaikan muutoksen ei oleteta vaikuttavan 
merkittävästi vastausviiveisiin. Näytekierrot ja verensiirtotoiminnan käytännöt 
säilyvät ennallaan. 

Nykyisen Päivystyslaboratorion tilaan Meilahden sairaalan 2. kerrokseen jää ai-
noastaan näytteenottopiste, jossa ei oteta vastaan näytteitä. 

Näytteet Hoitoyksiköiden itse ottamat näytteet on toimitettava Meilahden sairaalan labora-
torion Näytteiden vastaanottoon 1. kerrokseen joko viemällä tai putkipostitse 
osoitteeseen 1100 tai 1200. 

Aikaisemmin muualta Päivystyslaboratorioon taksilla toimitetut näytteet ohjataan 
päivystysaikana Verikeskukseen. 

Virtsanäytteet: Päivystysalue ja Kolmiosairaalan yksiköt lähettävät perusvirtsa-
näytteet (U -Solut, U -KemSeul, U -BaktVi) suoraan Lasten ja nuorten sairaalan 
laboratorioon, putkipostiosoitteeseen 5300. Meilahden Tornisairaala jatkaa entistä 
käytäntöä. 

Virtsan bakteerien värjäys (U -BaktVr) lopetetaan tarpeettomana: preoperatiivi-
nen U -BaktVi voidaan pyytää 3 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä, jolloin vil-
jelytulos on käytettävissä leikkaukseen tultaessa. 

Näytteenotto-
tarvikkeet  

Meilahden hoitoyksiköt hakevat virtsatutkimusten näyteastiat ja mahdolliset muut 
erityistarvikkeet, kuten viljelymaljat ja erikoisputket Näytteiden vastaanotosta. 
Päivystysaikana näitä tarvikkeita voi tiedustella Meilahden Automaatiolaboratori-
osta, puh. (09) 471 72645. 

Tiedustelut Mahdolliset tiedustelut päiväaikana puhelinnumeroon (09) 471 72579, päivystys-
aikana numeroon (09) 471 72645. 

Kiertojen välisen näytteenoton tiedustelut päivä- ja päivystysaikana puhelinnume-
roon (09) 471 72642. 

Sirpa Pohjala 
kliininen asiantuntija 
puh. 050 428 6517 

Annukka Mäki 
kemisti 
puh. 69201 tai 050 427 9201 

Allekirjoitukset 

Terttu Kerman 
osastonhoitaja 
puh. 62211 tai 050 427 1122 

Timo Kouri 
vastuuyksikön päällikkö 
puh. 61252 tai 050 427 1252 



 

Jakelu Meilahden sairaalan, Kolmiosairaalan, Syöpätautien klinikan, Silmä- ja korvatau-
tien sairaalan, Naistenklinikan, Lasten ja nuorten sairaalan sekä Haartmanin sai-
raalan hoitoyksiköt ja toimenpideyksiköt 
HUS Röntgenin yksiköt 
Laboratoriojakelu 
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot 
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon hoitoyksiköt 
Peijaksen sairaalan osastonhoitajat 
Jorvin sairaalan osastonhoitajat 
Lohjan sairaalan osastonhoitajat 
Länsi-Uudenmaan sairaalan osastonhoitajat 
Porvoon sairaalan osastonhoitajat 
Hyvinkään sairaalan osastonhoitajat 
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet 
Ulkopuoliset asiakkaat 

 


