Laboratoriotiedote 90/2018 (hematologia)

Päijät-Häme: Muutoksia laboratoriotutkimuksissa
10.12.2018
Seuraavat laboratoriotutkimukset tehdään 10.12.2018 Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa. Osa
tutkimuksista on aiemminkin lähtenyt Tampereelle, mutta niihin tulee tehdä 10.12. alkaen sähköinen lähete.
Paperista lähetettä ei siis näille tutkimuksille enää tehdä. Sähköinen lähete tarkoittaa pakollisia lisätietoja,
jotka kysytään lähetteen teon yhteydessä. Lääkärin tekemän määräyksen tiedot kopioidaan siis pakollisiin
lisätietokenttiin. Oheiseen listaan on merkitty erikseen ne tutkimukset, joihin ei tarvita ollenkaan lähetettä.
Kaikkia tutkimuksia tehdään arkisin ellei lisätiedossa ole muuta mainittu.
2269

Bm-MGGFe Luuydintutkimus, MGG ja rautavärjäys
- Samalle päivälle on pyydettävä verenkuvatutkimus, valkosolujen
erittelylaskenta ja retikulosyytit (retikulosyytit nyt uutena!) (PVK + Diffi + Re),
joka tutkitaan PHHYKY:n laboratoriossa, joka toimittaa vastaukset näytteen
mukana Tampereelle
- Mikäli tutkimus halutaan tutkittavaksi päivystysaikana, on näytteenottoa
edeltävästi soitettava 03 311 76536

2643

B-Morfo
Solujen morfologinen tarkastelu (hematologin lausunto)
- Samalle päivälle on pyydettävä verenkuvatutkimus, valkosolujen
erittelylaskenta ja retikulosyytit (retikulosyytit nyt uutena!) (PVK + Diffi + Re),
joka tutkitaan PHHYKY:n laboratoriossa, joka toimittaa vastaukset näytteen
mukana Tampereelle
- Samalla poistuu erillinen 8368 E-Fragm, fragmentaatioaste punasoluistatutkimus
- Mikäli tutkimus halutaan tutkittavaksi päivystysaikana, on näytteenottoa
edeltävästi soitettava 03 311 76536

3745
3744
3746
6237
6236
1725

Bm-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti, luuydin
B–HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti, veri
Ts-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti, kudos
Af-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti, muu aspiraationeste
Li-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti, selkäydinneste
B –PNHFc
Immunofenotyypitys, PNH
- Immunofenotyypitysnäytteiden näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava
etukäteen laboratorion kanssa, p. 03 311 76535

6411

Ts-RCD-Fc Immunofenotyypitys, refraktaarikeliakia
- Näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava etukäteen (mielellään
vähintään 2 vrk ennen) laboratorion kanssa, p. 03 311 76535
- Näyte tulee saada laboratorioon mahdollisimman pian, viimeistään vrk:n
aikana. Perjantaina tai aattopäivinä näyte tulee olla laboratoriossa
aamupäivän aikana.

4210

U - ErytDys Dysmorfiset punasolut, virtsa
- Tehdään vain keskiviikkoiltapäivisin

-

Päijät-Hämeen näytteet on otettava klo 10:00 mennessä, jotta ne ehtivät
aamupäivän reittikuljetukseen
Erillistä lähetettä ei tarvita

1190

Li-Blastit
Blastisolut (selkäydinnesteestä)
- Näyte on esikäsiteltävä laboratoriossa välittömästi
- Lyhyt sähköinen lähete riittää, jossa mainittu diagnoosi tai diagnoosiepäily

6394

Ly-BSc-Fc
Ly-Immunofenotyypitys, B-solut alaluokat, laaja
- Korvaa aiemmin käytössä olleen tutkimuksen 6258, Immunofenotyypitys, Bmuistisolut
- Lisätietoa kts. ohjekirja

6393

Ly-TSc-Fc
Ly-Immunofenotyypitys, T-solut alaluokat, laaja
- Korvaa aiemmin käytössä olleen tutkimuksen 21388, Immunofenotyypitys, Tsolujen alaluokat ja NKT-solut

2275

B-LyDiff
B-Lymfosyytit, erittely
- Tutkimus on on aiemminkin ollut käytössä
- Erillistä lähetettä ei tarvita
- Nyt se korvaa myös tutkimuksen tutkimuksen 8329, Immunofenotyypitys, Bsolut verestä
- Mikäli halutaan lisäksi tietää B-solujen CD20-ilmentymä (yleensä rituksimabihoito), tulee sen sijaan pyytää tutkimus 3744, B-HemaFC ja kirjata
lähetteeseen tarve CD20-määrityksestä.

Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi.
Tiedustelut
Päijät-Hämeen keskussairaala p. 044 719 5432
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