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Radiologisen lausunnon pyytäminen HUS-Kuvantamisesta päi-
vystysaikana ERVA-alueelta 

Ohje on voimassa 31.8.2018 saakka arkisin koskien päivystysaikoja tiistai-keskiviikko ja tors-
tai-perjantai.  

Erityisestä tarpeesta voidaan virka-ajan jälkeen pyytää HUS-Kuvantamisesta päivystystutki-
mukseen päivystysaikainen lausunto. Kyseeseen tulevat tapaukset, joissa kuvantamistutkimus-
ta ei pystytä tulkitsemaan paikallisesti, mutta lausunto tarvitaan ja sillä olisi välitön vaikutus poti-
laan hoitoon – ja hoito vaarantuisi ilman lausuntoa.  

Lausuntopyyntöjä koordinoi arkisin 
- klo 15.00–21.45 Meilahden osastonsihteeri ja 
- klo 21.30–07.30 Töölön osastonsihteeri. 

Lausunnon antaa koordinoidusti alueella päivystävä HUS-Kuvantamisen radiologi. 

Toimintaohje lähettävälle yksikölle 

Lausuntoa pyytävä yksikkö täyttää ja faksaa HUS-Kuvantamiseen liitteenä olevan lomakkeen 
”Päivystyksellinen lausuntopyyntö röntgenkuvista". (HUOM! Eri faksinumerot illalla ja yöllä, nu-
merot lomakkeessa). 

Sen jälkeen lausuntoa pyytävä yksikkö soittaa päivystyspuhelimeen (ilta- ja yönumerot kellon-
aikoineen em. lomakkeessa) ja ilmoittaa hoitavan lääkärin tarvitsevan päivystysaikaisen lausun-
non TT-tutkimuksesta. 

Valmis lausunto faksataan lausunnon pyytäneeseen yksikköön ark. klo 15.00–20.00, ja muina 
aikoina lausunnon näkee omasta PACS-järjestelmästä. HUS-Kuvantaminen ei ilmoita lausun-
non valmistumisesta, poikkeuksena ovat erittäin kiireelliset tapaukset. 

Jos päivystävä radiologi arvioi, että lausuntopyyntö ei täytä päivystysajan lausunnon kriteereitä, 
hänen tulee soittaa lausunnon pyytäneelle lääkärille lausunnon kiireellisyydestä. 

Huomioitavaa 

Lausuntopyyntölähetteissä tulee aina olla pyytävän lääkärin puhelinnumero. 

 

 

Mikäli tarvitsette lisäohjeita, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä röntgenhenkilökun-
taan.  
 

 

 

Tämä ohje on HUSin internetissä: www.hus-kuvantaminen.fi > Ammattilaiselle > HUS-Kuvantaminen ammattilaiselle > Päi-
vystysaikainen toiminta 
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PÄIVYSTYKSELLINEN LAUSUNTOPYYNTÖ RÖNTGENKUVISTA 

(= Potilaan tila/hoito vaarantuu ilman röntgenlausunnosta saatavaa tietoa.)  

 

 

HUOM! Täytä jokainen kohta SELKEÄSTI! 

 

☐ klo 15.00–21.45: faksi 09 471 76366 puh. 09 471 72498 

☐ klo 21.30–07.30: faksi 09 471 87767 puh. 09 471 87360 

 

Faksatessa myös SOITTO yllä mainittuun puh. numeroon! 

Potilaan koko nimi: ________________________________________________ 

Potilaan HETU: ___________________________________________________ 

Potilaan kotikunta: _________________________________________________ 

Tutkimus: ________________________________________________________ 

Tutkimuksen päivämäärä: ___________________________ 

Lähettävä kliininen yksikkö: _________________________________________ 

Lausuntoa pyytävä lääkäri: __________________________________________ 

Pyytävän lääkärin puh. nro: __________________________________________ 

Vastausta varten fax-numero: _________________________________________ 

Puhelinnumero ongelmatilanteita varten: _______________________________ 

Kliiniset esitiedot 


