SELÄNNE TIEDOTTAA:
Asiointi helpottuu, tietosi ovat turvassa.
Sähköinen resepti otetaan käyttöön peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella.
Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen ja Reisjärven terveydenhuollon yksiköt siirty-vät
7.1.2013 käyttämään sähköistä reseptiä (eResepti). Asiointi sekä julkisessa terveydenhuollossa että apteekeissa helpottuu ja päällekkäisyydet vähenevät. Tietosi ovat tarkoin suojattuja.
Saat lääkkeesi helposti
Lääkäri kirjoittaa sinulle eReseptin ja tallentaa sen valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus).
Saat häneltä potilasohjeen, jossa on tiedot kaikista sinulle sillä kertaa määrätyistä lääkkeistä. Voit
hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Asiointisi nopeutuu, kun näytät potilasohjeen. Myös Kela-kortin näyttäminen riittää. Kela-korttia tarvitset edelleen sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi.
Lääkehoitosi on turvallisempaa
Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa suostumuksellasi sähköisiä reseptejäsi ja nähdä, mitkä lääkkeet olet hakenut apteekista. Mahdollisuus sähköisten reseptien kat-somiseen auttaa lääkityksesi arvioinnissa ja ehkäisee lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Kelan ylläpitämän Reseptikeskuksen välillä
tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
Näin uusit reseptisi
Täyttämällä reseptinuusimislaatikon vieressä olevan lomakkeen ja jättämällä sen uusittavien reseptien kanssa laatikoon, saat reseptisi muutettua sähköiseksi uusimisen yhteydessä. Pyyntö käsitellään terveydenhuollossa 8 päivän kuluessa. Tuothan reseptisi ajoissa uusittavaksi.
Jatkossa eReseptin uusimispyynnön voit tehdä joko terveyskeskuksessa käymällä tai soittamalla
ajanvarausnumeroon. Myös apteekki voi tehdä uusimispyynnön terveyskeskukseen, tästä toiminnosta apteekki voi periä määrittelemänsä maksun.
Kun joku toinen asioi puolestasi
Jos joku muu hakee lääkkeen apteekista puolestasi, hänellä pitää olla mukana saamasi potilasohje tai Kela-korttisi. Niillä hän todistaa, että hänellä on oikeus noutaa lääkkeesi. Jos toinen henkilö hoitaa eReseptiin liittyviä asioitasi, sinun pitää antaa siihen kirjallinen suostumus, jonka olet allekirjoittanut.
Suostumus annetaan lomakkeella. Niitä saa terveydenhuollosta, apteekista ja Kelan toimistosta.
Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina kolme vuotta.
Toinen henkilö voi suostumuksellasi
Pyytää yhteenvedon käyttämistäsi lääkkeistä, selvittää lääkityksesi, pyytää mitätöimään sähköisen
reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää ja tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön.
Katso omia tietojasi
Voit milloin tahansa katsoa sähköisiä reseptejäsi ja tulostaa niistä yhteenvedon Omien tietojen katselusta (www.kanta.fi). Palveluun kirjaudut omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
Selänteen paikallisprojekti

