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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Muutoksia Etelä-Karjalan keskussairaalassa tehtävissä tutkimusnimik-

keissä ja vastauskäytännöissä 30.1.2021 alkaen 

Asia Yhteisen laboratoriotietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä yhtenäistämme tutkimusni-

mikkeitä muun HUSLABin mukaiseksi. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 30.1.2021 al-

kaen: 

1. Perusverenkuva ja trombosyytit (2474 B -PVKT) tutkimuksessa hematokriitti (B -

HKR) tulosyksikkö muuttuu. Punasolujen suhteellinen osuus raportoidaan jatkossa 

prosentteina (%). 

2. Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen (2475 B -PVKT+TKD) sisäl-

tää jatkossa myös punasolujen esiasteet, erytroblastit (B -Erblast). Tuloksen yk-

sikkö on E9/l. 

3. Mikäli leukosyyttien koneellinen erittelylaskenta ei kokonaisuudessaan onnistu, mutta 

neutrofiilien ja/tai eosinofiilien laskentatulos on luotettava, raportoidaan jatkossa näiden 

absoluuttiset määrät samanaikaisesti perusverenkuvan tulosten kanssa. 

4. Mikäli näyte ohjautuu leukosyyttien mikroskooppiseen erittelylaskentaan (B -Diffi), tu-

loksena raportoidaan valkosolujen suhteelliset osuudet. Neutrofiilit raportoidaan 

jatkossa laskemalla Neut% -tulokseen mukaan sekä liuskatumaiset että sau-

vatumaiset neutrofiilit.  

5. Punktionesteen solut: Tutkimusnimike 3250 Di-Solut poistuu käytöstä, korvaava tutimus 

on 4355 Pd-Solut. 2650 Af-Solut poistuu käytöstä, korvaava tutimus on 8477 -Solut, 

jota voidaan käyttää kaikille punktionesteille, joille ei ole näytemuotokohtaista tutkimus-

nimikettä. 

6. Tutkimus 2907 B -Vakuly (B -Lymfosyytit, vakuolisoituneet) tehdään jatkossa Meilah-

dessa Erikoishematologian laboratoriossa. 

7. Malaria-diagnostiikka: hoitoyksikkö tilaa ainoastaan tutkimuksen  

2315 B -Plas-O. Tutkimuksia 2316  E -Plas-O ja 45784 E -PlasAg-O ei enää tilata erik-

seen. Analytiikassa ei tapahdu tässä vaiheessa muutoksia, ts. Etelä-Karjalan keskussai-

raalassa tehdään E -Plas-O sekä E -PlasAg-O ja paksupisaranäyte lähetetään Helsinkiin.  

8. Tutkimus Sy-BaktVr poistuu käytöstä, korvaava tutkimus on 1159 -BaktVr, joka analy-

soidaan mikrobiologian laboratoriossa. 

Kaikista tutkimuksista löytyy lisätietoa HUSLABin ohjekirjasta, 

 www-osoite:  https://huslab.fi/ohjekirja/index.html. 

Tiedustelut HUSLAB, Etelä-Karjalan laboratorion toimisto, puh. 05 3525 286, arkisin klo 7.30 - 14.30 
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