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Läheteohjeet KYSin hematologian poliklinikka
Laatija(t):
Vastuuhlö:
Hyväksyjä:
Kuvaus:

Taru Kuittinen
Taru Kuittinen
Taru Kuittinen, ylilääkäri
Hematologisen potilaan lähetteen rakenne ja sisältö

1. Muu hematologinen lähettämisen aihe kuin tukos- tai vuoto-ongelma
Lähettämisen syy:
aina jokin lähettämisen aihe/oire – tämä kohta ei saa jäädä tyhjäksi
Esitiedot:
-suku: onko suvussa todettu hematologisia sairauksia. Jos on, minkä asteen sukulaisella ja missä
mahdollisesti hoidettu
- käytössä olevat respektilääkkeet ja käsikauppaeläkkeet sekä ravintolisät
- oirekuva: lämpöily (onko kuume jatkuvaa, iltaisin esiintyvää, aaltoilevaa): onko käytetty kuumetta
alentavia lääkkeitä/kipulääkkeitä ja niiden vaste, laihtuminen (missä tahdissa), ruokahaluttomuus,
kivut, väsymys, suolisto-oireet, iho-oireet, onko patteja/suurentuneita rauhasia, onko esiintynyt poikkeavaa verenvuotoa , turvotuksia
Status:
yleisstatus, iho, perna , maksa, imusolmukkeet, limakalvot, petekkiat, mustelmat
Tutkimukset:
-etenkin tulokset jotka eivät näy ISLAB tai rtg järjestelmässä
- lähettämisen syyn kannalta oleelliset tulokset

2. Tukos tai vuoto-ongelma tai ak-hoidon ongelma lähettämisen aiheena
Lähettämisen syy:
aina jokin lähettämisen aihe/oire – tämä kohta ei saa jäädä tyhjäksi
Esitiedot:
-suku: onko suvussa todettu tukoksia/vuototaipumusta; jos on, onko sukulaisia tutkittu asian suhteen
ja mitä tutkimuksia heille on tehty + tulokset
- käytössä olevat respektilääkkeet ja käsikauppaeläkkeet sekä ravintolisät
- oirekuva: potilaan oma tukos tai vuotohistoria tarkasti kuvattuna: valtimo vai laskimotukoksia, milloin
todettu, miten tutkittu. Onko ollut pinnallisia laskimotukoksia eli tromboflebiitteja.
-miten aiemmat tukokset on hoidettu; lääkitys tarkasti, hoidon kesto, mahdolliset hoidon ongelmat
/hoitokomplianssi
- jos ongelmana vuodot, minkä ikäisenä vuoto-ongelmia ja onko vuotoja esiintynyt esim hampaanpoiston tai synnytysten /leikkausten yhteydessä
- vuoto-oireisen potilaan vuotokysely (linkki) http://www.hematology.fi/sites/default/files/vuotooirekyselykaavake.pdf
Status:
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yleisstatus, perna , maksa, raajojen mahdolliset puolierot, mustelmat, imusolmukkeet, limakalvot,
petekkiat, tromboflebiitin kuvaus (tulehtuneen laskimon pituus, punoitus). Paino, jos kyse LMWHannoksesta tai DOAC-hoidosta.
Tutkimukset:
-etenkin tulokset jotka eivät näy ISLAB tai rtg järjestelmässä –etenkin jos on tutkittu perinnöllistä tukostaipumusta (trombofilia) tulokset hyvä laittaa lähetteeseen (missä, milloin tutkittu).
- lähettämisen syyn kannalta oleelliset tulokset

Linkkejä:
www.hematology.fi
Terveysportti—SPR veripalvelu:https://www.veripalvelu.fi/terveydenhuollon-ammattilaiset
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