Kanta-palvelut
vauvasta vaariin
ja mummiin

Sähköinen resepti – Potilastiedon arkisto

Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi
asuitpa missä päin
Suomea hyvänsä.
Sekä julkisen terveydenhuollon
että yksityisen terveydenhuollon
palveluntuottajat käyttävät sähköistä
reseptiä ja Potilastiedon arkistoa.
Kaikilla Suomen apteekeilla
on valmius toimittaa sähköisiä
reseptejä.

Kanta-palvelut
• Kansalaisille
• Apteekeille
• Julkiselle terveydenhuollolle
• Yksityiselle terveydenhuollolle.
Erityisesti sinua koskevat seuraavat
Kanta-palvelut
• Omakanta (www.omakanta.fi)
• Sähköinen resepti

Sinä voit itse katsoa
omia reseptejä ja hoitotietojasi
Omakanta-palvelusta.

• Potilastiedon arkisto.

Kanta-palveluissa tietojasi käsitellään
luotettavasti ja turvallisesti.
Tiedot on suojattu hyvin,
joten kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä
tietojasi.
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Sähköinen resepti
Sähköistä reseptiä käyttävät jo kaikki apteekit, julkainen terveydenhuolto ja melkein
kaikki toimijat, jotka tarjoavat yksityisen
terveydenhuollon palveluja.

Sähköinen resepti
toimii näin:
• Lääkäri laatii ja allekirjoittaa
reseptin sähköisesti.
Sen jälkeen hän tallentaa sen
Reseptikeskukseen.
• Saat potilasohjeen paperilla.
Siitä näet lääkkeiden nimet
ja annosteluohjeet.
• Voit noutaa lääkkeesi mistä tahansa
apteekista.
• Sähköisen reseptin tiedot säilyvät
Reseptikeskuksessa 2,5 vuotta,
ja sen jälkeen ne ovat
Reseptiarkistosta 20 vuotta.
• Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista,
hänellä täytyy olla mukana
potilasohjeesi tai Kela-korttisi.
Kun puolestasi asioiva henkilö hakee
lääkekorvausta, hän tarvitsee sinun
Kela-korttisi tai kirjallisen luvan,
että suorakorvaustietojasi saa kysyä.

• Pääasiassa keskushermostoon
vaikuttavat (PKV-) ja
huumausainelääkereseptit
tulee tehdä 1.11.2015 lähtien
aina sähköisinä niissä toimipaikoissa,
joissa on otettu
sähköiset reseptit käyttöön.
Muille lääkkeille voit saada paperisen
reseptin 31.12.2016 saakka
eli vuoden 2016 loppuun asti.

Kun annat kirjallisen suostumuksen
eli valtakirjan, myös joku toinen henkilö
voi tehdä sinun puolestasi seuraavat asiat:
• pyytää yhteenvedon lääkkeistä,
joita käytät.
• selvittää kaikki lääkkeet,
joita sinulla on käytössä.
• pyytää, että reseptisi mitätöidään,
kun et tarvitse enää lääkettä.
• pyytää, että sähköinen reseptisi
uusitaan.

Voit antaa kirjallisen luvan esimerkiksi
kotihoidon tai palvelutalon edustajalle.
Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi.

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto
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Sähköisen reseptin hyödyt
• Se on kätevä ja helppo.
• Hoidon jatkuvuus paranee
ja kokonaislääkitystäsi on
helpompi hallita.
• Et voi kadottaa sähköistä reseptiä
eikä sitä voi väärentää tai varastaa.
Palvelu lisää siis potilasturvallisuutta.
• Tietosi ovat turvassa.
• Voit lähettää reseptin uusimispyynnön
itse Omakannan kautta.
Voit seurata Omakannassa,
missä vaiheessa uusiminen on.
Jos haluat, voit myös uusia reseptisi
apteekissa tai terveydenhuollossa.
Saat tiedon reseptin uusimisesta
matkapuhelimeesi tekstiviestinä,
jos annat matkapuhelinnumerosi.
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• Voit itse tarkistaa Omakannasta
(www.omakanta.fi),
mitä reseptejä sinulle on määrätty
ja mitä lääkkeitä olet saanut niillä.
Jos et käytä tietokonetta,
saat yhteenvedon resepteistä paperilla
terveydenhuollosta ja apteekista.
• Voit hakea lääkkeen mistä tahansa
apteekista.

Kuka tahansa ei voi nähdä tietojasi
On tarkoin määritelty,
kuka saa katsoa tietojasi
Reseptikeskuksesta:
• Lääkäri saa katsoa reseptit,
jotka hän on itse kirjoittanut.
• Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja
voi katsoa sähköisiä reseptejäsi,
jos annat siihen luvan suullisesti.
• Ilman sinun lupaasi
lääkäri voi katsoa tietojasi
vain hätätilanteessa.

• Omakanta-palvelussa voit valita,
ketkä saavat katsoa reseptitietojasi.
Lääkäri saa aina katsoa reseptejä,
joita hän on sinulle määrännyt.
Omakanta-palvelussa voit kieltää,
että toiset lääkärit ja apteekit
eivät näe reseptitietojasi.
• Muista tällöin,
että saat lääkkeesi apteekista
ainoastaan potilasohjetta tai
reseptien tulostettua yhteenvetoa
näyttämällä.

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto
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Potilastiedon arkisto
Tiedot hoidoistasi tallennetaan
Potilastiedon arkistoon.
Sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat
eri puolilla Suomea näkevät
aiemmat potilastietosi,
jos annat siihen luvan.
Tämän ansiosta hoitoosi liittyvä
tieto kulkee paremmin,
ja päällekkäisiä tutkimuksia tai hoitoja
ei tarvitse tehdä.

Potilastiedon arkistoon
tulee lisää tietoja vaiheittain.
Nyt sinne tallennetaan hoitotietoja sekä
tutkimustuloksia.

Omakanta-palvelun kautta
pääset helposti katselemaan
omia potilastietojasi
Potilastiedon arkistosta.
Palvelu löytyy
osoitteesta www.omakanta.fi.
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Vaikutat itse siihen,
kuka käyttää
potilastietojasi
Potilastiedon arkistosta tietojasi ei saa antaa
muille terveydenhuollon toimijoille,
jos et ole antanut siihen lupaa.

Turvallinen palvelu
Kaikkia Potilastiedon arkiston tietoja
käsitellään luotettavasti ja turvallisesti.
Kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

Jos annat luvan, terveydenhuollon
ei tarvitse tehdä uudelleen
niitä tutkimuksia ja diagnooseja,
jotka sinulle on jo tehty.
Näin hoidon turvallisuus lisääntyy.
Samalla säästyy aikaa ja rahaa.

Potilastiedon arkistoon tallennettuja
tietojasi saavat käsitellä
ainoastaan ne ammattihenkilöt,
jotka osallistuvat hoitoosi.
Ennen kuin tiedot haetaan arkistosta,
varmistetaan, että sinun ja tietojen hakijan
välillä on hoitosuhde.

Voit myös asettaa kieltoja, jotka estävät
haluamiesi potilastietojen käytön
muissa terveydenhuollon yksikössä.

Omakanta-palvelussa voit seurata,
mihin tietojasi on luovutettu
tai missä apteekeissa tietojasi on käsitelty.

Suostumuksen ja kiellot voit antaa
terveydenhuollossa tai
Omakanta-palvelussa.

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto
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www.kanta.fi
www.omakanta.fi
Omakanta-esite (myös verkosta)
Usein kysytyt kysymykset
Anna palautetta ja kysy
Terveydenhuollon yksiköt
Apteekit

Kanta-palvelut, Kela 11/2015

Mistä saan lisätietoja?

