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•• 

NA\'TELASISKANNERIN 
VAIKUTUKSET PATOLOGIAN 

••

KUDOSNA\'TEPROSESSIIN, 
KUSTANNUKSIIN JA TY0NKUVIIN 

Patologian laboratorio on siirtymdssd virtuaalimaailmaan. Diagnostisten kudosndytelasien 
digitoiminen ndytelasiskannerilla sdhk6iseen kuva-arkistoon tehostaa Oysin patologian osaston 
kudosndyteprosessia. Digitoiminen muuttaa ty6nkuvia aiheuttaen kustannuksia laitehankintojen 
kautta, mutta toisaalta sen myotd saadaan resurssisddstojd tyonkuvien muutoksilla. Sdhkoinen 
ndytearkisto parantaa potilasturval/isuutta ja /aadunhal/intaa sekd luo mahdollisuuksia kehittdd 
uusia tietoteknisid ratkaisuja diagnostiikan tueksi. 
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1-3 tuntia tyopaivassa. Toimiston 

meeting-toiminnan muuttumi

nen tietojarjestelmaan sahkoisen 

arkiston avulla vapauttaa merkit

tavasti resursseja muuhun tyo

hon.

Tulosten avulla kohti 

muutosta 

Kehitta mistyon perusteella voi

daan todeta, etta kudosnaytepro

sessia on mahdollista nopeuttaa 

yhdella tyopaivalla digitalisoinnin 

avulla. Digitaalisissa prosesseissa 

kudosnaytelasit menevat suoraan 

varjayksesta skannattaviksi ja pa

tologin sahkoiseen tyolistaan tul

kittavaksi ilman lasien keraysta. 

Kehittamistehtava osoitti sen, etta 

Oysin patologian osasto tarvitsee 

skannerilaitteiston ja tehokkaat 

tietotekniset ratkaisut toiminnan 

tehostamiseen. 

Skannattavien kudosnaytela

sien tulee tayttaa niille vaaditut 

standardit. Skannaustuloksen op

timoimiseen tarvitaan uusia tyo

ohjeita. Skannerin kayttoonotto

vaihe tyollistaa aluksi, koska tyon

tekijat on koulutettava ja pereh

dytettava uusiin tyovaiheisiin ja 

skannattujen kudosnaytelasien 

diagnostiikkaan. Jatkossa kuiten

kin laatutekijat ja potilasturvalli

suus paranevat, kun kudosnayte

lasien ja lahetteiden yhdistelysta 

seka niiden uloskirjaamisesta luo

vutaan. Muutosten myota pato

logian laboratorioon tulee uusia 

tyovaiheita, jotka sisaltavat mm. 

kudosnaytelasien kunnon tarkas-
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tamisen ennen skannausta, nii

den lataamisen skanneriin, skan

naustuloksen tarkastamisen ja 

kudosnaytelasien toimittamisen 

naytearkistoon. 

Virtuaalimikroskopian myota 

patologien tyonkuva muuttuu 

joustavammaksi. Virtuaalimikros

kopia parantaa potilasturvalli

suutta mm. siita syysta, etta, ku

dosnaytelasit ja lahetteet eivat 

voi sekoittua enaa tyopoydalla. 

Potilaan hoitopaatokset voivat 

nopeutua virtuaalimikroskopian 

ja automaation avulla. Sahkoinen 

naytelasiarkisto tehostaa diag

nostiikkaa, meeting- ja konsul

taatiotoimintaa. Se mahdollistaa 

etatyoskentelyn ja silla on myos 

vaikutusta patologien tyoergono

miaan. 

Skannatuista kudosnaytelaseis

ta muodostuva arkisto tehostaa 

patologian osaston toimiston 

tyota. Meeting-toiminta voidaan 

siirtaa tulevaisuudessa kokonaan 

sahkoiseksi kehittamalla tietojar

jestelmia. Sahkoisen kudosnay

telasiarkiston kautta patologian 

laboratorio voi tehostaa oman or

ganisaationsa resurssien kayttoa 

ja kudosnayteprosesseja. 
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