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Virologian ja immunologian tutkimuksia tehdään hoitajalakon aikana
rajoitetusti ja tutkimusvastauksissa tulee esiintymään merkittäviä
viiveitä
Asia

1.4.2022 alkaneen hoitajalakon vuoksi virologian ja immunologian tutkimuksia voidaan tehdään
vain hyvin rajoitetusti ja tutkimusvastauksissa tulee esiintymään merkittäviä viiveitä.
Seuraavat päivystysvalikkoon kuuluvat, päivystyksellisesti pyydetyt tutkimukset pyritään
tekemään normaalisti: elinluovuttajien tutkimukset sekä virushepatiittien, HIV:n ja tuhkarokon
vasta-ainetutkimukset.
Lisäksi teemme seuraavat tutkimukset selvästi harvennetulla aikataululla: Li-HSVNhO, LiVZVNhO-, Li-EvirNhO, P -HIV1Nh, P -CMVNh, S -VaskuAb, S /Li-CrneAg.
Tavanomaiset CV19NhO-testit pyritään tekemään normaalisti. pocCV19- ja pocABRC-tutkimukset
tehdään, mutta normaali 4-6 tunnin vastausviive tulee merkittävästi ylittymään.
Muiden virologian ja immunologian tutkimusten osalta pyydämme soittamaan laboratorioon
(arkisin klo 8-15:00 virologian ja immunologian laboratorion toimisto, puh. 09 471 73290; muina
aikoina virologian ja immunologian päivystävä laboratoriohoitaja, puh. 040 837 4010 tai 040 837
4011) mikäli kyseessä on tehohoitoisen potilaan, sairaalapäivystyksessä tarvittavan tai muutoin
kriittisen kliinisen tilanteen (kuten immuunipuutteisen potilaan) edellyttämä tutkimus, jolloin
pyrimme tutkimaan nämä näytteet erillisestä pyynnöstä.
Niiden tutkimusten osalta joita ei lakon aikana voida tehdä, laboratorioon saapuneet näytteet
tullaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään pakkasessa, ja analysoimaan lakon päätyttyä.
Seuraavien tutkimuspyyntöjen osalta emme ota lainkaan vastaan näytteitä (näytteet eivät säily tai
niitä ei ole mahdollista säilyttää):
-

Tiedustelut

Klamydia- ja tippuritutkimukset (-ChtrNhO, -CtGcNhO, -GcNhO, U -CtGcNhO, U -ChtrNhO
ja U -GcNhO)
- HPV-tutkimukset (-hHPVNhO, HPVNhTy ja -HPVseul)
- Mycoplasma genitalium -tutkimukset (-MygeNhO, U -MygeNhO ja -MygeHe)
- M.tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni (B -TbIFNg)
- M.tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut (B -LyTbIFN)
- Lymfosyyttien stimulaatiot (B -Ly-S)
- PNH laaja tutkimus (B -PNH-La)
- Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi) (E-Coombp)
- Kryoglobuliini (S -Kryog)
- Kryopresipitaatin analyysi (S -Kryopre)
- Kylmähemagglutiniinit (S -Kyhemag)
Arkisin klo 8-15:00 virologian ja immunologian laboratorion toimisto, puh. 09 471 73290
Muina aikoina virologian ja immunologian päivystävä laboratoriohoitaja, puh. 040 837 4010
tai 040 837 4011
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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen.
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