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Sähköinen resepti – TK 1.11.7 julkaisukuvaus

Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä otetaan 15.10.2013 käyttöön uusi toimituskokonaisuus (TK
1.11.7). Tähän muistioon on listattu Kanta-palveluihin tehdyt muutokset, jotka näkyvät asiakaspäähän.
TK 1.11.7 muutokset:

1. Uusi hakuehto: Apteekkien kysely omien annosjakelupotilaiden uusista lääkemääräyksistä
•
•
•
•

Apteekki saa haettua yksilöintitiedot oman apteekin annosjakelupotilaiden uusien lääkemääräyksien uusimmista versioista.
Aikarajaus: Korkeintaan kuukausi kuluvasta päivästä, apteekin oletushaku on 2 viikkoa kuluvasta päivästä.
Lääkemääräyksen toimitustila on ”toimittamaton”
Apteekkijärjestelmien järjestelmätoimittajat ilmoittavat, kun tämä ominaisuus on eri apteekkijärjestelmissä otettu käyttöön.

2. Lääkemääräyksen lisäys
•
•
•

Reseptikeskukseen on tallentunut sellainen lääkemääräys, missä ei ole toimitettavaa.
Lääkemääräyksen tallennukseen on lisätty tarkistus, että määrätty määrä tulee olla > 0 niille lääkemääräyksille, joille määrätty määrä pystytään laskemaan.
Virheilmoitus: 5R00020 Lääkemääräystä ei voi tallentaa, koska siinä ei ole toimitettavaa.

3. Lääkemääräyksen korjaus
•
•

Kun korjataan lääkemääräystä ja korjauksen perusteluteksti puuttuu, Reseptikeskus ilmoittaa sisäisestä teknisestä virheestä. Reseptikeskus palauttaa nyt selkeän virheilmoituksen.
Virheilmoitus: 5Y00035 Pakollinen tieto puuttuu. Tämän lisäksi lisätieto-kentässä kerrotaan, mikä tieto puuttuu.

4. Haku nimellä ja syntymäajalla
•
•
•

Reseptikeskukseen lisätään tarkistus, että hakuehdossa pitää olla syntymäaika, etunimi ja
sukunimi. Jos haetaan vain syntymäajalla tai etu- tai sukunimellä, palautetaan selkeä virheilmoitus.
Virheilmoitus: 3Y00008 Virheelliset hakuehdot.
Lääkemääräyksiä ei tule edelleenkään määrätä nimellä ja syntymäajalla. Apteekeista tehdään ohjeistuksesta huolimatta Reseptikeskukseen kyselyitä syntymäajalla ja sukunimellä,
joten tämä tarkistus lisätään Reseptikeskuksen toteutukseen.
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5. Lukituksen purku
•
•

Reseptikeskus ei tarkistanut setId:n oikeellisuutta lukituksen purussa. Lukituksen purussa
setId pitää olla sama kuin lukituksessa. Jos setId ei ole sama, palautetaan virheilmoitus.
Virheilmoitus: 5Y00016 Alkuperäistä asiakirjaa ei löydy.

6. Lääkemääräyksen uusiminen
•

Kun apteekki lähettää uusimispyynnön organisaatioon, joka ei ota vastaan uusimispyyntöjä,
reseptikeskus palauttaa virheilmoituksen esim. "Terveydenhuollon organisaatio ei vastaanota uudistamispyyntöjä. [ Palvelua ei ole rekisteröity (1.2.246.10.556.10.32)]" Virheilmoituksessa näkyi apteekin oma OID. Nyt virheilmoitus palauttaa terveydenhuollon organisaation
OIDin, jonne uusimispyyntö on yritetty lähettää.

7. Henkilötunnuksen tarkistaminen
•
•

Reseptikeskukseen on lisätty henkilötunnuksen vastaavuuden ristiintarkistus lääkemääräyksen ja lääketoimituksen header-osion ja body-osion välillä.
Virheilmoitus: 5Y00001 Potilaan henkilötunnus on virheellinen.

8. Asiakirjojen moniallekirjoitus
•
•

Asiakirjojen moniallekirjoitus voidaan tehdä myös lääkemääräyksen ja lääketoimituksen
korjaus- sekä mitätöintiasiakirjoille.
Tätä ominaisuutta ei ole toteutettu vielä kaikkiin potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin.

9. Allekirjoituspalveluun tehdyt muutokset
•

Allekirjoitusvarmenteen voimassaolo tarkastetaan jatkossa tarkastusajankohdan kellonaikaa vasten, eikä allekirjoituksessa olevaa aikaleimaa vasten. Tästä ei tule vaikutuksia
asiakasjärjestelmiin, mikäli allekirjoitukseen käytettyä varmennetta ei ole sulkulistattu. Mikäli allekirjoitusvarmenne on sulkulistattu ennen reseptikeskukseen tallennuksen ajankohtaa, ei asiakirjaa hyväksytä reseptikeskukseen
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