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TUTKIMUSTIEDOTE 2015:45
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 27.10.2015
Kliininen kemia ja hematologia

Naistenklinikan laboratorio muuttaa HUSLAB-taloon 27.10.2015 lähtien

Asia Naistenklinikan laboratorio muuttaa uuteen HUSLAB-taloon. Laboratorioyksikön
uudeksi nimeksi tulee HUSLAB Erikoiskemia. Laboratorion ja asiantuntijoiden
puhelinnumerot pysyvät ennallaan.
Näytteet lähetetään toistaiseksi Meilahden näytteiden vastaanottoon, Haartma-
ninkatu 4.

Erikoiskemian laboratorion uudet yhteystiedot ovat voimassa 1.11.2015 al-
kaen:
HUSLAB Erikoiskemia, HUSLAB-talo, Topeliuksenkatu 32, H-siipi, 1. krs,
PL 720, 0029 HUS

Muutto koskee laboratoriotutkimusten osalta HUSLABissa tehtäviä laboratorio-
tutkimuksia. Näitä ovat mm.:

- Seulontatutkimukset, kuten 1. trimesterin trisomiaseulonta

- Aineenvaihduntatutkimukset, kuten plasman, virtsan ja likvorin amino-
happoanalyysit, virtsan orgaaniset hapot, seerumin ja virtsan karnitiinitut-
kimukset, osa mitokondrioanalytiikasta (so. hapenkulutus ja entsyymimää-
ritykset)

- Porfyriiniaineenvaihdunnan tutkimukset (veren, virtsan ja ulosteen por-
fyriinit ja entsyymit)

- Massaspektrometrialla tehtävät hormonaalisten steroidien määritykset,
kuten seerumin 17Hprog, androgeenit ja estrogeenit, syljen ja virtsan kor-
tisoli, aldosteroni.

- Katekolamiinimetaboliitit (seerumin metanefriinit, normetanefriinit),
- Serotoniinimetaboliitit (seerumin 5HIAA)

- Muut erikoistutkimukset (kudosten ubikinoni ja seerumin hepsidiini)

- Immunokemian analyysit, kuten seerumin/plasman EPO, ACTH, SHBG,
kasvuhormoni, IGF-1, tyreoglobuliini ja tygl-vasta-aineet, DHEAS, IL2R,
kalprotektiini, AMH, SCC, prolaktiini, makroprolaktiini, hCG, AFP.

- HPLC-analytiikka/farmakologia, kuten klotsapiini, norklotsapiini, la-
motrigiini, okskarbatsepiini, kreatiini/kreatiniini-suhde.

- Muu kromatografia (hemoglobiinin fraktiot, -IEF, P-Hb)
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Muuttoon on varattu toimintojen siirtojen kannalta aikaa 4 viikkoa porrastet-
tuna (tiistai 27.10.2015 – sunnuntai 22.11.2015).  Tänä aikana laitteet, asiantunti-
jat, henkilöstö ja tavarat ovat muuttomatkalla vaihtelevasti.

Laboratoriotutkimusten osalta muutto pyritään porrastamaan niin, että muutto
ei näy hoito-osastoilla HUSLAB-ohjekirjassa ilmoitettujen vastausviiveiden yli-
tyksinä. Verrattuna normaalitoimintaan ja vastausnopeuteen on kuitenkin mahdol-
lista, että muuttoviikkoina analyysi- ja vastauspalvelussamme saattaa tulla lisään-
tyneesti yksittäisiä viiveitä ja vaikeuksia yhteydenotoissa.
Kiireellisten tutkimusten (mm. 17HProg, estradioli-IVF) osalta pyrimme hoita-
maan vastaukset niin nopeasti kuin se on mahdollista.

Naistenklinikalle jää muuton jälkeen osasto- ja polikliininen näytteenotto (Nais-
tenklinikan 2. krs), verikaasu-analytiikka (Astrup) ja vieritestaustoiminta (pikates-
tit) (NKL:n 4. krs, sekä NKL:n heräämö/leikkaussali).

Muuton yhteys-
henkilöt

Kemisti Sirpa Ranta, puh. 050 427 1869
Osastonhoitaja Sisko Ryhänen, puh. 050 427 1456
Osastonylilääkäri Esa Hämäläinen, puh. 09 471 74944 tai 050 427 2839
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