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Lääkemääräyksen tilat
Toimitustila kertoo lääkemääräyksen toimituksen tilanteen:



toimittamaton = lääkemääräykseen ei liity vielä yhtään toimitusta



osin toimitettu = lääkemääräykseen liittyy yksi tai useampi toimitus, mutta lääkemääräystä ei ole vielä kokonaan toimitettu eli
siihen on sallittua kohdistaa uusia toimituksia



kokonaan toimitettu = lääkemääräys on kokonaan toimitettu eikä siihen voida kohdistaa enää uusia toimituksia



mitätöity = lääkemääräys on mitätöity eikä siihen voida kohdistaa enää uusia toimituksia muuta kuin annosjakeluvarauksessa
olevaa hoidollisesta syystä mitätöityä lääkemääräystä voi toimittaa 7 vuorokauden ajan mitätöintipäivästä, edellyttäen että
lääkkeet on tilattu ennen mitätöintiä.



arkistoitu (1.1.2017 alkaen ei lääkemääräyksiä enää arkistoida, eikä arkistoitu-tilaa käytetä, mutta vanhemmilla
lääkemääräyksillä tila säilyy).

Varaustila kertoo, onko lääkemääräys varattuna jonkin apteekin toimenpiteille, jolloin muu kuin varauksen tehnyt apteekki ei pääse
tekemään toimituksia ko. määräykseen



toimitusvaraus = apteekki on varannut lääkemääräyksen toimitusta varten (Reseptikeskus purkaa virhetilanteesta johtuen
päälle jääneet edellisenä päivänä tehdyt toimitusvaraukset joka yö klo 04:00)

Resepti
vaatimusmäärittely
Liite
30.6.2020


2 (4)

versio 2.94

varaus = apteekki on varannut lääkemääräyksen esimerkiksi lääkkeen tilausta varten (lääkettä ei varastossa ja sitä tilataan
asiakkaalle ja toimitetaan myöhemmin). Varaus on voimassa 14 vuorokautta ja Reseptikeskus poistaa joka yö kaikki yli 14 vrk
vanhat varaukset.



annosjakeluvaraus = apteekki on varannut lääkemääräyksen annosjakelua varten (ei aikarajoitusta kuten edellisissä
varauksissa)



erityislupavaraus = apteekki on varannut lääkemääräyksen erityisluvallisen valmisteen toimitusta varten

Lukitustila kertoo, onko lääkemääräys lukittuna, jolloin apteekit eivät pääse tekemään toimituksia ko. määräykseen. Lukituksen voi
asettaa apteekki ja se tehdään yleensä siitä syystä, että lääkemääräyksessä epäillään olevan jotain vialla (esim. väärä lääke tai
annostus).



lukittu = määräys on lukittu eikä siihen voida kohdistaa toimituksia eikä toimitusten korjauksia/mitätöintejä

Uusimistila on lääkemääräykseen kohdistuvan viimeisimmän uusimispyynnön tila



käsittelemätön / tallennettu = lääkemääräyksestä on tehty uusimispyyntö, jota ei ole vielä käsitelty eikä se ole vanhentunut



vanhentunut = lääkemääräyksen uusimispyyntö on merkitty vanhentuneeksi



epäonnistunut = lääkemääräyksen uusimispyyntöä ei onnistuttu lähettämään valittuun terveydenhuollon organisaatioon
(osoite tuntematon tai muu virhetilanne)
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palautunut = terveydenhuollon organisaatio on palauttanut uusimispyynnön käsittelemättömänä (esim. asiakas ei ole heidän
potilaansa)



hyväksytty = lääkäri on hyväksynyt uusimispyynnön ja uusinut reseptin



hylätty = lääkäri on hylännyt uusimispyynnön eikä ole uusinut reseptiä
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tässä dokumentissa apteekilla tarkoitetaan sekä avoapteekkia että sairaala-apteekkia

Muutoshistoria
Versio

Selite

2.94

Tarkennus annosjakelussa olevan mitätöidyn reseptin toimitusta.

