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Verensiirtokäytäntöjen uudistuminen ja muutokset verikeskustutkimuk-

sissa Kymsotessa ja Eksotessa 18.9.2021 

Asiat Kymsoten ja Eksoten verensiirtokäytännöt uudistuvat 18.9.2021. Samalla Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan verikeskukset yhdistyvät samaan My+Verikeskustietojärjestelmään HUSin ve-
rikeskuksien kanssa.  

Alle on koottu muutokseen liittyviä asioita sekä tietoa muutoksista verikeskustutkimuksissa.  

 Verikeskusten nimet muuttuvat ja yhteystietoja on päivitetty: 
o Voimassa olevat verikeskuskohtaiset yhteystiedot löytyvät HUSLABin verensiir-

toketju-sivuilta https://www.huslab.fi/veri > HUSLABIN VERIKESKUK-
SET (alla olevat suorat linkit toimivat ohjeiden päivitykseen asti). 

o Kotkan verikeskus (entinen Kymenlaakson keskussairaalan verikeskus):  
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/huslabin_verikeskukset/ohje_veritilauk-
set_ja_lahetyspyynnot_kotkan_verikeskukseen_20210909.pdf 

o Kouvolan verikeskus (entinen Pohjois-Kymen sairaalan verikeskus): 
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/huslabin_verikeskukset/ohje_veritilauk-
set_ja_lahetyspyynnot_kouvolan_verikeskukseen_20210909.pdf  

 

 Verentilauslomake vaihtuu: 
o Aiemmin mm. tietojärjestelmäkatkojen aikana käytössä olleet alueelliset lomak-

keet korvataan HUSLABin verikeskusten yhteisellä Verentilauslomakkeella. 
o Lomake löytyy: 

 HUSLABin tutkimusohjekirjan linkeistä (https://huslab.fi/ohjekirja/in-
dex.html - Lähetteet -  ATK-katkolähetteet - Muut sairaalalaboratoriot ja 
yhteiset lomakkeet - Verentilaus): https://huslab.fi/ohjekirjan_liit-
teet/lahetteet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratoriot_ja_yhtei-
set_lomakkeet/verentilaus.pdf  

 HUSin Verensiirtoketjun sivuilta (http://huslab.fi/veri - LOMAKKEET 
JA LÄHETTEET - LOMAKE Verentilaus 20190221): 
https://www.huslab.fi/verensiirtoketju/lomakkeet_ja_lahetteet/40_lo-
make_verentilaus_20190221.pdf  

 

 Tutkimusmuutokset 18.9.2021 alkaen: 

Tutkimus: Muutos: 

3015 E -Coomb-O 
E -Coombs, suora 
(mono-/polyspesifinen 
antiseerumi)(kval) 

Tekopaikka muuttuu 18.9.2021 alkaen 
Meilahden verikeskukseen. 

2955 B -VRAbTu1 
B -Veriryhmä, vasta-ai-
neet, tunnistus 

Tutkimuksen 2955 B -VRAbTu1 käyttöalue 
laajenee: Tutkimus 45060 P -PrPhy-O 
(Prophylax paneeli) poistuu käytöstä 
ja korvaava tutkimus on 2955 B -VRAbTu1. 

 

 HUSin Verensiirtoketjun (http://huslab.fi/veri) -sivut: 
o Sivuille on koottu HUSLABin verikeskusten asiakkaille tarkoitettuja verensiir-

toon liittyviä ohjeita, lomakkeita, tiedotteita ja linkkejä. Ohjeet tulevat voimaan 
Kymsotessa ja Eksotessa 18.9.2021. 

 OHJEET; Kymsoten ja Eksoten henkilökunnalle tarkoitetut ohjeet löyty-
vät kohdasta My+VK-käyttäjät 
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 LOMAKKEET JA LÄHETTEET; mm. Hoitavan lääkäri verensiirto-ohje 
HUSLABiin (Esim. kun potilas tarvitsee erikoisverivalmisteita tai näiden 
tarve on päättynyt.) 

 Koulutustallenne Verensiirtokäytäntöjen uudistumisesta Kymsotessa ja 
Eksotessa (KOULUTUKSET - MY+VERIKESKUS JA TYPE&SCREEN - 
KYMSOTE JA EKSOTE) 
 

 Verikeskus purkaa My+Verikeskukseen kirjatut verensiirtoreaktiot, mutta niiden tiedot 
ovat katsottavissa My+Verikeskuksesta (Verensiirtoreaktiot-lehden kohdalla näkyy info-i 
harmaalla). 

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 3282 

 

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

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

 

 


