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HUS KUVANTAMINEN
MUUTTUVAT OHJEET 

Voimaantulopäivä 1.1.2021

17.12.2021

MUUTOKSIA KÄYTÄNTÖIHIN

• Seuraava aikataulutettu ohjeiden julkaisu on toukokuun alussa

• Kiireelliset mm. potilasturvallisuuteen vaikuttavat muutokset 
käytäntöihin tehdään ja informoidaan jatkossakin mahdollisimman 
pikaisesti
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Kliiniseen näyttöön perustuvat dokumentoidut käytännöt

• Parantavat tutkimuksen laatua

• Tehostavat prosessia

• Vähentävät tarpeettomia tutkimuksia ja uusintakuvauksia

HUS Kuvantamisen ohjeet ovat suosituksia, joista yksittäisen potilaan 
kohdalla voidaan harkinnan mukaan poiketa ottaen huomioon hoitavan 
lääkärin erillinen pyyntö, potilaan kunto tai radiologin tekemä 
yksilöllinen tutkimussuunnitelma.
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LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN ’TASKUTIETO’ 

Kuvantamisen taskutieto lääkäreille – Lähettävän lääkärin huoneentaulu on päivitetty 
annostietojen osalta.
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https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/kuvantamisen_taskutieto_laakareille_lahettavan_laakarin_huoneentaulu.pdf
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• Potilasohje Virtsaelinten, alavatsan, eturauhasen ja gynekologisten elinten ultraäänitutkimus on 
korvattu kahdella uudella ohjeella:

Alavatsan ultraäänitutkimus (ei sisällä virtsaelimiä)

Virtsarakon ultraäänitutkimus, jäännösvirtsan mittaus ultraäänellä

• Potilasohje Jäännösvirtsan mittaus ultraäänellä on korvattu uudella ohjeella

Virtsarakon ultraäänitutkimus, jäännösvirtsan mittaus ultraäänellä

Huom. virtsarakon tulee olla täysi tutkimukseen tultaessa.

• Potilasohje Vatsan alueen ultraääniohjattu toimenpide on jaettu on korvattu kahdella uudella ohjeella: 

Nesteen poistaminen vatsaontelosta ultraääniohjauksessa ja 

Vatsan alueen ultraääniohjattu näytteenotto

• Potilasohje Kivespussin tai siittimen ultraäänitutkimus on korvattu kahdella uudella ohjeella: 

Kivespussin ultraäänitutkimus

Siittimen ultraäänitutkimus

• Nivelten ja kaulan alueen uä-ohjatut toimenpiteet: verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden 
vuotoarvot voivat olla tutkimuspäivältä tai edelliseltä arkipäivältä.
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ULTRAÄÄNIOHJEET

JORVIN TT-AJANVARAUSPOHJA MUUTTUU

Jorvin röntgenin TT ajanvaraustyypit muuttuvat 8.3.2021 alkaen. Ajanvaraukset 
tehdään kuten ennenkin. 

• Ajanvarauspohjassa on sidottuja uusien ajanvaraustyyppien mukaisia aikoja joita ei 
saa antaa. Nämä ajat ovat syntyneet vanhan ja uuden ajanvaraus pohjan 
yhteensopimattomuuden vuoksi ja ovat liian lyhyitä kyseisiin tutkimustyyppeihin. 

• ttomaJo ajat röntgen antaa itse. 

• Ohje on HUSin intranetissä Ajanvaraus tietokonetomografiatutkimuksiin – Jorvin 
sairaala – alkaen 8.3.2021 alkaen)
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https://hussote.sharepoint.com/:b:/s/10110/Ea7EZjx1AvpPosqLmdNiOwEBV2JsMJSKkUA0wxR3_cF9VA?e=JaxSEz
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AIEMMIN JULKAISTUJA LPV:N POTILASOHJEITA

Pyelostomiakatetrin laittoon ja vaihtoon liittyvät potilasohjeet on julkaistu 
uudistettuina ja uusilla nimillä (voimaantulo 5.10.2020): 

• Katetrin laitto munuaiseen (Placering av kateter i njure, Inserting a catheter into the 
kidney)

• Munuaiseen laitetun katetrin vaihto (Byte av kateter i njurarna, Replacing a kidney 
catheter)

• Ohjeet on julkaistu sekä internetissä että intranetissä.
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https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/potilasohjeet-laboratoriot-ja-kuvantaminen
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx

