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TERVETULOA TUTKIMUSYKSIKKÖÖN KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAAN! 
 
Olet saanut kotiin kutsun tulla tutkimukseen tai hoitoon kliinisen fysiologian, neurofysiologian tai 
isotooppiyksikön tiloihin. Katso tarkkaan ajanvarausilmoituksen liitteenä olleet esivalmistautu-
misohjeet ja erityisesti mahdolliset lääketauot. Mikäli sinulla on kysyttävää ohjeista, ota yhteys lä-
hettäneeseen yksikköön tai suoraan tutkimusyksikköömme (toimisto puh. 03 629 2153). Neuvom-
me mielellämme! 
 
Miten saavut paikalle? Missä ilmoittautuminen? 
 
Rautatieasemalta/Hämeenlinnan keskustasta/ linja-autoasemalta sairaalaan pääsee linja-autoilla 1 
ja 3. Bussit ajavat sairaalan mäen ylös ja kääntyvät vasemmalle, pysäkki on sairaalan pääsisään-
käynnin läheisyydessä. Mikäli saavut pääoven kautta, kävele suoraan pääovesta aulaan ja saavut 
isolle infotaululle, josta näet eri osastojen sijainnit ja voit seurata yleisiä opasteita alas 
1.kerrokseen 
 
Autolla saapuville paikoitusalueet ovat alla olevassa kartassa kaikki sinisellä merkityt alueet ja oi-
keuttavat neljän tunnin mittaiseen pysäköintiin (parkkikiekolla). Huomaa, että lähimmät parkkipaikat 
sijaitsevat suoraan F-siiven edessä, josta sisäänkäynti suoraan tutkimusyksikköön (kliinisen fysio-
logian, neurofysiologian ja isotooppiyksikön tilat F1-käytävällä ovesta oikealla).  
 
Saapuessasi F-ovelta seuraa lattiassa olevaa keltaista viivaa ilmoittautumisluukulle, joka on rönt-
gen-osaston puolella olevassa sihteerisentterissä. Sihteerit kirjaavat saapumisenne tutkimusyksik-
köön ja opastavat teidät oikeaan odotustilaan riippuen mihin tutkimukseen olette tulossa. Joihinkin 
tutkimuksiin liittyen sihteeri antaa täytettäväksi lomakkeen, jonka voi täyttää odotustilassa ja ottaa 
mukaan tutkimushuoneeseen. Myös tietyt pitkäaikaisrekisteröintilaitteet ohjeistetaan palauttamaan 
tähän sihteerien luukulle. Hoitaja antaa yksityiskohtaiset neuvot laitteiden asennuksen yhteydessä 
liittyen niiden palautukseen. Vuorokausirekisteröintilaitteiden palautusaika ei välttämättä ole sama 
kellonaika kuin asennusaika. Osan laitteista voi palauttaa esimerkiksi Riihimäen tai Forssan yksi-
köihin erikseen hoitajan kanssa sovitusti.  
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Missä odotan? Miten tiedän milloin on vuoroni? 
 
F1- käytävällä on kaksi odotustilaa. Sihteeri opastaa oikean odotustilan ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Pääsääntöisesti KLF- ja KNF-yksiköiden potilaat odottavat odotustilassa A ja isotooppiyksikön 
potilaat odotustilassa B. Mikäli olet raskaana tai imetät ja olet tulossa isotooppiyksikköön tutkimuk-
seen/hoitoon tai saattajaksi, mainitse siitä lähettävään yksikköön tai viimeistään isotooppihoitajalle. 
Raskaana oleville ei tehdä isotooppitutkimuksia eikä heitä suositella saattajiksi." 
 
Hoitaja hakee tutkimukseen odotustilasta nimellä kutsuen. Teemme paljon päivystysluonteisia tut-
kimuksia päivän ajanvarauspotilaiden lisäksi, joten saattaa olla, että joskus tutkimuksesi ei ala juuri 
ajanvarausilmoituksessa mainitulla hetkellä. Pyrimme välittämään mahdollisesta viivästyksestä 
tiedon joko ilmoittautumisen yhteydessä tai odotustilaan. 
 
Mitä tutkimuksessa tapahtuu? Saako saattaja tulla mukaan? Miten saan vastaukset? 
 
Mitään tutkimuksia ei tarvitse pelätä tai jännittää. Hoitaja ja/tai lääkäri on paikalla koko ajan ja ker-
too mitä tutkimuksessa on tarkoitus tehdä ja tukee läpi tutkimuksen. Vastaukset tutkimuksista saat-
te lähettävästä yksiköstä joko kirjeellä, puhelimitse tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Vastaukset 
kirjataan myös Kanta.fi-palveluun, mutta huomioithan, että kaikkia tutkimuksia koskee niin sanottu 
viivästys eli tiedot eivät näy Kanta.fi- palvelussa välittömästi tutkimuksen jälkeen, vaikka tutkimus-
raportit onkin heti potilastietojärjestelmiin tallennettu.  
 
Omainen/ saattaja/ avustaja on tervetullut mukaan tutkimusyksikköön. Hoitaja antaa tarkemmat 
ohjeet siitä, voiko omainen/ saattaja / avustaja tulla myös tutkimushuoneeseen koko tutkimuksen 
ajaksi. Joskus huoneen koko, paikalla olevan henkilökunnan määrä, tutkimuksen luonne tai käytet-
tävät laitteet ja aineet voivat vaikuttaa tähän. Lapsipotilaiden kanssa ei sisaruksia mukaan tutki-
muksiin. Hoitajat neuvovat saattajia tutkimuksen aikataulusta. Omia liikkumisen tai siirtymisen apu-
välineitä suositellaan otettavaksi mukaan tutkimus-/ hoitokäynnille. 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
Mikäli et pysty noudattamaa esivalmistautumisohjeita tai vaadittuja lääketaukoja, ota yhteyt-
tä yksikköön jo tutkimusta edeltävästi. Joskus lääketauko tai muu ohje on välttämätön, että 
tutkimus voidaan suorittaa. 
 
Saavuthan (myös saattajat) kaikkiin tutkimuksiin tai hoitoihin tiloihimme aina TUOKSUTTA (ilman 

parfyymia, partavettä tai muita hajusteita). Teemme paljon altistuskokeita ja samassa odotus- tai 
tutkimustiloissa käy paljon potilaita, joiden tutkimuksen voimakkaille tuoksuille altistuminen voi es-
tää.  
 

Olemme opetussairaala, joten joskus tutkimuksessa saattaa olla mukana opiskelija/opiskelijoita. 
 
Soita toimistoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä, mikäli olet sairaana (nuha-kuume, 
vatsatauti), niin varaamme sinulle uuden tutkimusajan. 
 
Voit myös soittaa ja tiedustella mahdollisuutta siirtää tutkimusaikaa, mikäli sinulla on este saapua 
ilmoitettuna päivänä tai aikana.  
 
Käytä käsidesiä tutkimusyksikköön tullessasi sekä sieltä poistuessasi hyvän käsihygieniakäytän-
nön ylläpitämiseksi   
 
 
 
 
 


