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Verensiirtotutkimuksen lyhenne ja nimi muuttuvat: 2935 B -XKoe (B -Sopivuuskoe)
on 17.5.2018 alkaen 2935 B -SOPnäyt (B -Sopivuusnäyte)
Asia

Tutkimuksen 2935 B -Xkoe (B -Sopivuuskoe) lyhenne ja nimi muuttuvat: tutkimus
on 17.5.2018 alkaen 2935 B -SOPnäyt (B -Sopivuusnäyte). Uusi lyhenne ja nimi
korvaavat nykyisen lyhenteen ja nimen tutkimusten tilaustoiminnoissa ja vastauksissa Weblab Clinical -, Effica-, Finstar- ja Pegasos-laboratoriotietojärjestelmissä.
Tutkimuksen numero 2935 pysyy ennallaan. Jos tutkimustilausta tehdään kirjoittamalla vanha lyhenne, Weblab Clinical tuo tilattavaksi tutkimukseksi oikean tutkimuksen 2935 B -SOPnäyt.
Muutos ei vaikuta tilauskäytäntöihin, näytteen voimassaoloon, tuloksiin eikä vastauskäytäntöihin. Kyseessä on - entiseen tapaan - ennen verensiirtoa tilattava tutkimus, josta verikeskus tekee mm. veriyhmätarkistuksen (9228 E -VrTark), punasoluvasta-aineiden seulonnan (2953 P -VRAb-O) ja tarvittavat siirrettäväksi aiottujen
punasoluyksiköiden sopivuuskokeet.
Uusi lyhenne ja nimi päivitetään kevään ja kesän aikana Verensiirtoketju-sivuilla
oleviin hoitoyksiköille tarkoitettuihin ohjeisiin (http://huslab.fi/veri). VERENTILAUSlomake, jolla veritilaukset tehdään atk-katkoissa ja hoitoksiköissä, joissa Vertti-veresiirtotietojärjestelmä ei ole käytössä, päivitetään 17.5.2018 mennessä.

Perustelut

Nimenmuutoksella valmistaudutaan vuonna 2019 tapahtuviin uudistuksiin: nykyinen
Vertti-ohjelma korvataan uusilla verensiirtotietojärjestelmillä, ja samalla siirrytään
veriryhmä ja seulonta –käytäntöön (ns. Type&Screen). Se tarkoittaa, että nykyisenkaltaisia serologisia sopivuuskokeita tehdään enää vain pienelle osalle punasoluyksiköistä (eli vain niille potilaille, joille veriryhmä ja seulonta -käytäntö ei sovi).
Näistä muutoksista tiedotetaan vuoden 2018 aikana lisää.
Uusi nimi kuvaa paremmin näytteen käyttötarkoitusta ja siitä tehtäviä tutkimuksia.
Tavoitteena on myös terminologian yhdenmukaistaminen; samaa nimeä käytetään
uusissa verensiirtotietojärjestelmissä, laboratoriotietojärjestelmissä sekä ohjeistuksissa ja koulutuksissa. Uusi nimi on yhdenmukainen uuden Verensiirto-oppaan
kanssa (Duodecim, 2018).

Tiedustelut

Meilahden verikeskus 09 471 72574 tai 050 427 2557
Hyvinkään sairaalan verikeskus 019 4587 2315
Jorvin sairaala verikeskus 09 471 85045 tai 050 513 0964
Lohjan sairaalan verikeskus 019 380 1287 (päivystysaikana 050 5711 356)
Peijaksen sairaalan verikeskus 09 471 67263 (päivystysaikana 050 427 9147)
Porvoon sairaalan verikeskus 0400 697090
Raaseporin sairaalan verikeskus 019 224 2263 (päivystysaikana 019 224 2264)
Töölön sairaalan verikeskuskus 09 471 60300

HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa
http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen.
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