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Verensiirtotietojärjestelmän käyttökatko lauantaina 18.9.2021 alkaen 

klo 10:00  

Asia Laboratorion verikeskustietojärjestelmän päivityksen vuoksi Weblab Clinicalin Veritilaukset 

-linkki ja My+Verikeskus -järjestelmä ovat poissa käytöstä lauantaina 18.09.2021 

klo 10.00 – 16:00 (HUS Diagnostiikkakeskuksen HUSLAB Digipalveluiden arvio 

katkon kestosta).  

Katkon aikana kaikki muut laboratoriotietojärjestelmät toimivat normaalisti. 

Käyttökatkolla ei ole vaikutusta Lifecaren toimintaan.  

Katkon aikana veritilausten, sopivuusnäytepyyntöjen (2935 B -SOPnäyt) tai lähetyspyyntöjen 
tekeminen ei onnistu My+Verikeskuksella. Jos potilas tarvitsee verta katkon aikana 
(tai pian sen päättymisen jälkeen): 

 Tee veritilaukset ja sopivuusnäytepyynnöt (2935 B -SOPnäyt) paperilomakkeilla ja soitta-
malla verikeskukseen 

o Verentilauslomake: 
 https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/lomakkeet_ja_lahetteet/40_lo-

make_verentilaus_20190221.pdf (löytyy myös http://huslab.fi/veri > 
LOMAKKEET JA LÄHETTEET > LOMAKE Verentilaus) 

o Atk-katkolomakkeet sopivuusnäyte (2935 B -SOPnäyt) -pyyntöjen teke-
miseksi: 

 Kymenlaakso: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_kat-
kolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhteiset_lomakkeet/atk_kat-
kolomake_kymenlaakso_20201229.pdf  

o Verikeskusten yhteystiedot: 

 Kotkan verikeskus (entinen Kymenlaakson keskussairaalan verikes-
kus): https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/huslabin_verikeskuk-
set/ohje_veritilaukset_ja_lahetyspyynnot_kotkan_verikeskuk-
seen_20210909.pdf 

 Kouvolan verikeskus (entinen Pohjois-Kymen sairaalan verikeskus): 
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/huslabin_verikeskukset/ohje_ve-
ritilaukset_ja_lahetyspyynnot_kouvolan_verikeskukseen_20210909.pdf  

 Yhteystiedot löytyvät myös HUSin Verensiirtoketjun sivuilta: 
http://huslab.fi/veri > HUSLABIN VERIKESKUKSET 
 

 Tee lähetyspyynnöt soittamalla ja/tai tulemalla verikeskukseen (ks. verikeskuksien yh-
teystiedot yllä). 

 

 Verikeskustutkimusten vastaukset eivät välity katkon aikana Weblab Clinicaliin tai Lifeca-
reen.  

 

 Katkon aikana My+Verikeskuksella ei voi tehdä verensiirron siirtokirjausta. 
 

 Katkon päätyttyä Lifecareen tehdyt pyynnöt siirtyvät laboratoriotietojärjestelmään, jonne 
laboratorio tallentaa vastaukset. Tämän jälkeen verikeskustutkimusten vastaukset ovat 
luettavissa myös Lifecaresta. 
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Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa häiriötä. 

Tiedustelut  Kymenlaakson verikeskukset: 

o Kotkan verikeskus (entinen Kymenlaakson keskussairaalan verikeskus), puh. 
040 481 5207 

o Kouvolan verikeskus (entinen Pohjois-Kymen sairaalan verikeskus), puh. 
040 481 5220 

 Osastonlääkäri Tuomas Mäntylä, tuomas.mantyla hus.fi, puh. 044 269 1560 

 Ylikemisti, vastuuyksikön päällikkö Eeva-Liisa Paattiniemi, eeva-liisa.paattiniemi hus.fi, 
puh. 040 146 3283 

 

Allekirjoitukset Tuomas Mäntylä  
Osastonlääkäri 
 
HUSLAB 
Kliininen kemia 
 
 
Puh. 044 269 1560 

Tiina Noronkoski  
Sairaalakemisti, 
yksikön vastaava 
HUSLAB 
Kliininen kemia 
Kymenlaakso 
 
Puh. 044 223 1404 

Eeva-Liisa Paattiniemi 
Ylikemisti,  
vastuuyksikön päällikkö 
HUSLAB 
Kliininen kemia 
Etelä-Karjala ja Kymen-
laakso 
Puh. 040 146 3282 

 


