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TUTKIMUSTIEDOTE 2016:06
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 29.1.2016
Kliininen kemia ja hematologia

Lasten ja nuorten sairaalan laboratoriotoimintaa keskitetään HUSLAB-taloon
2.2.2016 alkaen

Asia HUSLABin Lasten ja nuorten sairaalan (LNS) laboratorion laboratoriotutkimuksista
merkittävä osa, sisältäen lasten verenkuvat ja virtsatutkimukset (U -KemSeul ja U -So-
lut, U -ErytDys, U -Diffi ja U -Kiteet) sekä mikrobiologiset pikatestit (Ps-RSVAg, Ps-
StrAAg, S -MonAb-O ja InfABAg) keskitetään uuden HUSLAB-talon Automaatiolabo-
ratorioon (K1-krs). Muutos tapahtuu välillä 2.2.- 5.2.2016.
Lasten verenkuva-analytiikan siirron yhteydessä leukosyyttien visuaalinen erittelylas-
kenta (8179 B -DiffiL) korvautuu tutkimuksella 2225 B -Diffi. Tutkimus tehdään jat-
kossa HUSLAB-talon Erikoishematologian laboratoriossa (4. krs)

LNS-laboratorioon jäävät edelleen LNS:n verikaasuanalyysit,vastasyntyneiden biliru-
biinimääritykset (P -Bil-lap) sekä CRP:n ja glukoosin sekä ketoaineiden vieritestit (P -
CRP-O, P -Gluk-O ja P -Keto-O).
Tekopaikkojen muutos ei vaikuta HUSLABin tarjoamaan LNS:n näytteenottotoimin-
taan. Polikliininen ja osastojen näytteenotto jatkuvat ennallaan.
LNS:n laboratorion muutto pyritään porrastamaan niin, että HUSLAB-ohjekirjassa il-
moitetut vastausviiveet eivät ylittyisi. Verrattuna normaalitoimintaan ja vastausnopeu-
teen on kuitenkin mahdollista, että muuttoviikkoina yksittäisten tutkimusten osalta saat-
taa tulla viiveitä.

Näytteiden
lähetys

Lasten ja Nuorten sairaala: Osastot ja pkl:t toimittavat kaikki näytteensä LNS:n labo-
ratorion lajitteluun entiseen tapaan. LNS:n leikkaussalit ja teho-osasto ohjeistetaan
erikseen.

Muut Meilahden sairaala-alueen hoitoyksiköt: Virtsan perustutkimukset (U -KemSeul,
U -Solut), mikrobiologiset pikatestit ja osmolaliteettitutkimukset lähetetään suoraan
HUSLAB-talon Automaatiolaboratorioon (putkipostiasema 6300) Topeliuksenkatu
32:een. Virtsan bakteeriviljelynäytteet (U -BaktVi) lähetetään arkisin klo 7-19 ja vii-
konloppuisin klo 9-15 Kliinisen mikrobiologian bakteriologian laboratorioon (putki-
postiasema 6000), muina aikoina HUSLAB-talon Automaatiolaboratorioon (putkipos-
tiasema 6300).
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Uudet teko-
paikkojen
osoitteet ja
puhelinnu-
merot

HUSLAB, Automaatio,Verenkuvat ja eritetutkimukset: HUSLAB-talo, Topeliuksen-
katu 32, K1-kerros, PL 720, 00029 HUS. Puhelinnumerot: Verenkuvat ja punktiones-
teet, puh. 72745, Eritetutkimukset ja mikrobiologiset pikatestit, puh. 75344.

HUSLAB, Erikoishematologia (Mikroskopointi ja värjäykset), HUSLAB-talo, Tope-
liuksenkatu 32, 4. kerros, PL 720, 00029 HUS, puh. 050 441 5676

Muutokset ovat voimassa alkaen 2.2.2016. Asiantuntijoiden puhelinnumerot säilyvät
ennallaan.

Muuton yh-
teyshenkilöt

Kemisti Katariina Alagrund, puh. 050 427 2475 / sis.puh. 62475
Apulaisosastonhoitaja Marja Nikiforow puh. 050 428 7081 / sis.puh. 7063143.

Laboratori-
oiden puhe-
linnumerot

Laboratoriot:

- Verenkuvat ja punktionesteet: 72745 (sis.puh)

- Eritetutkimukset ja mikrobiologiset pikatestit: 75344 (sis. puh)

- LYP-henkilö: 050 465 0235 tai 7023115

- HUSLAB-talo: verenkuvien ja eritteen erillissaareke: 050 305 1424 tai 23408 (päi-
vystysnumero)

Allekirjoi-
tukset

Katariina Alagrund
kemisti

HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia
puh. 050 427 2475

Arto Orpana
prosessivastuu-
henkilö, ylikemisti
HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia
puh. 050 427 0647

Marja Nikiforow
apulaisosaston-
hoitaja
HUSLAB
Preanalytiikka

puh. 050 428 7081

Maria Raitakari
linjajohtaja,
ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia
puh. 050 513 0995


