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Ohje kardiologisista konsultaatioista Taysissa ja 
Tampereen alueella 
 
Tampereen alueen kardiologisesta erikoissairaanhoidosta vastaa Tays Sydänsairaala. 
Vuoden 2018 alusta myös Hatanpään Sydänpoliklinikka ja kesästä 2019 alkaen Hatanpään 
Sydänosasto B5 on ollut osa Sydänsairaalan toimintaa. Kaikki lähetteet kardiologille 
arvioidaan keskitetysti Tays Sydänsairaalassa. 
 
Tämä ohje on laadittu perusterveydenhuollon ja sairaalalääkäreiden työtä helpottamaan 
ja suuntaamaan konsultaatiot heti oikeaan paikkaan. Tämä ohje ei koske ST-
noususydäninfarktipotilaita, joiden osalta konsultoidaan välittömästi PCI-päivystäjää (p. 
050 300 5594) 
 
 

Päivystyksellinen konsultaatio terveysasemalla 
 
Terveyskeskuslääkäri konsultoi puhelimitse Tays Sydänsairaalan kardiologikonsulttia 
(puh. 03 311 64410) tai laatii konsultaation Kardio Lausuntotoriin (kt. ohje Kardioon 
tehtävistä konsultaatioista alla). 
 
 
Kiireetön konsultaatio terveysasemalla 
 
Terveyskeskuslääkäri laatii lähetteen tai paperikonsultaation Tays Sydänsairaalaan tai 
konsultaation Kardio Lausuntotoriin (ks. ohje Kardioon tehtävistä konsultaatioista alla). 
 
 
Päivystyksellinen konsultaatio Acutassa tai Taysin osastoilla 
 
Acutassa päivystävä lääkäri konsultoi ensisijaisesti päivystysalueen sisätautilääkäriä. 
Tarvittaessa konsultoidaan Tays Sydänsairaalan konsulttikardiologia puh. 64410 (joka 
päivä klo 8–21). Klo 21–08 välisenä aikana konsultoidaan sisätautien osastopäivystäjää, 
joka tarvittaessa konsultoi kardiologisessa hätätilanteessa sydänanestesiologia tai PCI-
päivystäjää. 
 
Taysin vuodeosastoilta konsultoidaan konsulttikardiologia puh. 64410.  
 
Kardiologin käyntiin johtavissa konsultaatioissa laaditaan aina konsultaatiopyyntö 
SIS(+SYD)-lehdelle. Konsultaatiosta tulee AINA sopia puhelimitse kardiologikonsultin 
kanssa ja pyyntöön tulee merkitä, kenen kanssa asia on sovittu ja mikä on konsultaation 
kiireellisyys. Konsultaatiota pyytävän osaston hoitaja tai sihteeri soittaa Sydänsairaalan 
konsulttihoitajalle puh. 69211, joka järjestää konsultaatiokäynnin. 
 
ST-nousuinfarktiepäilyssä konsultoidaan aina suoraan PCI-päivystäjää puh. 050 300 5594! 
 
 



 

 
Kiireetön konsultaatio Acutassa tai Taysin osastoilla tai poliklinikoilla 
 
Lähetettä laatiessa tulee ehdottomasti arvioida, että asia vaatii suoraan 
erikoissairaanhoidon arviota. Yleensä hoidonporrastuksen mukaan alkuvaiheen hoidot ja 
tutkimukset (esim. Holter, rasituskoe, sepelvaltimotaudin lääkehoidon aloitus) 
suoritetaan terveyskeskustasolla tai kunta ostaa palvelun esim. palvelusetelituottajalta.  
 
Siten yleensä näissä tilanteissa potilas tulee ohjata avoterveydenhuoltoon. Jos asian 
katsotaan vaativan suoraan erikoissairaanhoidon arviota, hoitava lääkäri laatii lähetteen 
tai paperikonsultaation Tays Sydänsairaalaan. 
 
Päivystyksellinen konsultaatio HASAn osastolla 
 
Konsultaatiopyyntö laaditaan SIS+SYD–lehdelle. Osaston hoitava lääkäri konsultoi HASA:n 
kardiologia puhelimitse ma–pe klo 12–15 (044 485 8278). Hasa:n konsultaatioajan 
ulkopuolella konsultoidaan kantatalon konsulttikardiologia (03 311 64410 ma–su klo 8–
21). Tarvittavat TTE+TEE-tutkimukset tehdään Hatanpään sydänpoliklinikalla. 
 
Kiireetön konsultaatio HASAn osastopotilaasta 
 
Osaston hoitava lääkäri laatii lähetteen Sydänsairaalaan selkeällä kysymyksen asettelulla 
potilaan kotiutuessa/siirtyessä jatkohoitoon.  
 
 
Konsultaatio Kardio Lausuntotorin kautta 
 
Tampereen kaupungin terveysasemilla tulee käyttää Kardio Lausuntotoria 
(www.kardio.fi) seuraavissa kardiologin kannanottoa vaativissa tilanteissa 
 

 Aina, kun aiheena on paperikonsultaatio EKG:stä 
 Konsultaation kysymyksenasettelu on selkeä ja todennäköisesti ei vaadi potilaan 

lähettämistä erikoissairaanhoitoon 
 4 tunnin kiireellisyys riittää 
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