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LIITE 2: Reseptien haku Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät
HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat hakuehdot, joiden mukaisesti hakuja voidaan rajata tämän dokumentin
kuvausta tarkemmin. Tässä dokumentissa käsitellään hakuehtoja kyselyyn syyn ja suostumusten näkökulmasta.
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KIELLETYT
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RESEPTIT
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lääkemääräys)
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täjä
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Lääkkeen

Reseptien haku
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Lääkemääräysten ja
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henkilötunnus
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/hoitava

11

Lääkkeen

Reseptien haku kiellon

Yksilöintitietojen

potilaan kaikki

henkilötunnus

Kieltojen

määrääjä tai

asettamista varten

haku

reseptit

tai setID

ylläpito

reseptin
katselukäyttäjä

Suullinen suostumus

Ei palauteta

Resepti
Vaatimusmäärittely
Liite
25.6.2019
TOIMIJA1

12

Lääkkeen

RESEPTIHAKU2

Yhteenvedon tulostus

INTERAKTIO

5 (8)

v2.93
HAKUEHDOT

Lääkemääräyksen
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tulostus
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muodostus

HAKUEHDOT
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SUOSTUMUS-

KIELLETYT
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Yhteenveto
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jos pyytäjä muu
kuin potilas
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Yhteenveto
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Allekirjoitettu
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Uusimispyyntöjen
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PKV- ja
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Lääkkeen

Reseptien haku

Yksilöintitietojen

potilaan kaikki

määrääjä tai

ulkomaan matkaa

haku ja/tai

reseptit
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varten annettavaa

Lääkemääräysten ja

annettava
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1

Lääkkeen määrääjällä tarkoitetaan lääkkeen määräämiseen oikeutettua henkilöä yleensä, ei haettavan lääkemääräyksen laatijaa.

2

Koskee myös mahdollista lääkemääräykseen liittyvien muiden asiakirjojen hakua, jos lääkemääräys on esim. lukittu.

3

Lääkemääräystä voidaan korjata tai mitätöidä, vaikka se olisi haettu muusta syystä kuin korjausta tai mitätöintiä varten (esim. hoito).

4

Teknisellä henkilöllä tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan IT-tuessa toimivaa, potilastietojärjestelmistä vastaavaa
henkilöä tai tietojärjestelmän toimittajan palveluksessa olevaa teknistä henkilöä.

Versio 2.9: Suostumuskäytännöt palautettu version 2.71 tasolle, koska lakimuutoksia valmistelevan työryhmän määräaikaa on
jatkettu. Ei muita muutoksia liitteeseen, ainoastaan versionumeron nosto.

Versio 2.91: Ei muutoksia.

Versio 2.92: Ei muutoksia.

Versio 2.93: Ei muutoksia.

