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TUTKIMUSTIEDOTE 2016:44
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 30.5.2016
Kliininen mikrobiologia

Uudet alihankintatutkimukset Vihurirokkovirus, nukleiinihappo (6269 -RubeNhO)
ja Sikotautivirus, nukleiinihappo (6273) otetaan käyttöön 6.6.2016 alkaen

Tutkimukset 6269   -RubeNhO   -Vihurirokkovirus, nukleiinihappo (kval)

6273   -ParoNhO   -Sikotautivirus, nukleiinihappo (kval)

Asia Uusi tutkimus

Johdanto Otamme käyttöön uudet alihankintatutkimukset vihurirokko- ja
sikotautivirusdiagnostiikkaan 6.6.2016 alkaen.

Yhteyshenkilöt lääkäri Satu Kurkela satu.kurkela hus.fi, 050 428 4183

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainen hus.fi, 040 838 4004

Indikaatiot Epäily tartunnasta, tuoreen infektion epäily.

Näyte Nielunäyte, 2 kpl (nailonnukka- tai dacron-tikku), jotka laitetaan samaan
puhtaaseen putkeen. Ks. kohta Huomioitavaa.

Menetelmä Polymeraasiketjureaktiomenetelmä (PCR). Alihankintana teetettävä tutkimus
(THL).

Tekotiheys THL analysoi näytteet vain arkisin (vastausten saaminen samana päivänä
edellyttää, että näytteet ovat THL:lla viimeistään klo 11:een mennessä).

Tulkinta Tuloksista annetaan lausunto.

Huomioitavaa Potilaista otetaan myös seeruminäyte (seerumi-geeliputki 5ml) vasta-
ainetutkimukseen (S -RubeAb ja S -ParoAb).

HUS-alueella näytteistä tehdään Weblab-pyynnöt. THL:n MPR-näytelähete
täytettävä ja liitettävä näytteiden mukaan.

https://www.thl.fi/documents/533963/1719174/MPR_lahetelomake_THL_2015-
02-18.pdf/76ac8d3e-bc9a-494b-afa4-8e13d157080b

https://www.thl.fi/documents/533963/1719174/MPR_lahetelomake_THL_2015-02-18.pdf/76ac8d3e-bc9a-494b-afa4-8e13d157080b
https://www.thl.fi/documents/533963/1719174/MPR_lahetelomake_THL_2015-02-18.pdf/76ac8d3e-bc9a-494b-afa4-8e13d157080b
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Näytteiden lähetys:

Virka-aikana 8-16 pääkaupunkiseudulla:
- Lähetä näytteet ja THL:n MPR-lähete (kts. yllä kohta 3) taksilla suoraan

THL:n Virusinfektioyksikköön, Mannerheimintie 166, Helsinki (lähettävä
yksikkö maksaa taksin). Ennen näytteiden lähettämistä soita THL:lle (puh.
029 524 8365 Mia Kontio tai 029 524 8833 Anu Haveri), että näytteitä
ollaan siellä vastaanottamassa.

- Faxaa lisäksi THL:n MPR-lähete HUSLAB:n Virologian yksikköön (fax.
09 191 26691), jossa näytetiedot laitetaan laboratoriojärjestelmään. Näin
myös vastaukset saadaan laboratoriojärjestelmään.

- Maanantaista-torstaihin päivystysaikana (klo 16-08) otetut näytteet
voidaan säilyttää jääkaapissa ja hoitava yksikkö voi lähettää ne THL:lle
taksilla vasta seuraavana aamuna.

Virka-aikana klo 8-16 pääkaupunkiseudun ulkopuolella:
- Mahdollisuutena on lähettää näytteet suoraan THL:lle taksilla yllä

kuvatulla tavalla (lähettävä yksikkö maksaa taksin) tai HUSLAB:n kautta
(tällöin vastauksia ei saada saman arkipäivän aikana).

Päivystysaikana pe-su koko HUS-alueella:
- Soita HUSLABin Virologian yksikön hoitajaetupäivystäjälle puh. 040 837

4010 tai 040 837 4011 ja sovi päivystyksellisesti HUSLAB:ssa tehtävästä
seerumin vasta-ainemäärityksestä.

- Lähetä kaikki näytteet päivystysaikana osoitteella: HUSLAB, Kliininen
mikrobiologia, Näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 3 B, 00170
Helsinki.

- HUSLAB huolehtii heti maanantaiaamuna näytteiden lähettämisen
THL:lle siten, että vastaukset saadaan samana päivänä.

THL ilmoittaa lähettävälle hoitoyksikölle vastauksen puhelimitse ja tarvittaessa
faxilla. THL ilmoittaa tulokset faxilla myös HUSLABille, joka huolehtii
tutkimusten lopullisten vastausten kirjaamisen laboratoriotietojärjestelmään.

Allekirjoitukset Satu Kurkela
Erikoislääkäri
HUSLAB
Virologian ja immunologia
puh. 050 428 4183

Maija Lappalainen
Ylilääkäri, linjajohtaja
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
puh. 040 838 4004


