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Automaattiset lääkemääräyksen tilanmuutokset (Reseptikeskus)
Näistä tapahtumista ei tule Reseptikeskukselle erillistä tilanmuutossanomaa.
Tähän listaan ei sisälly ne tilanmuutokset, jotka tehdään tilanmuutossanomalla tai Reseptikeskuksen eräajolla.
TAPAHTUMA / LAUKAISIJA
Toimitustila: Toimitussanomaan apteekki merkinnyt tiedon "kokonaan toimitettu"
Toimitustila: Viimeisintä toimitusta korjattaessa poistettu merkintä "kokonaan toimitettu" toimitussanomasta tai
apteekki on mitätöinyt kokonaan toimitetun lääkemääräyksen viimeisimmän toimituksen ja lääkemääräykselle jää
yksi tai useampi voimassaoleva toimitus.
Lukitustila: Lääkäri tai lukituksen tehnyt apteekki on korjannut lukittua lääkemääräystä
Varaustila: Apteekki tekee toimituksen, korjaa toimitusta, mitätöi toimituksen, korjaa lääkemääräystä, mitätöi lääkemääräyksen, lukitsee lääkemääräyksen tai tekee uusimispyynnön.
Huomio: annosjakeluvarausta tai erityislupavarausta ei muuteta tämän tapahtuman perusteella
Toimitustila: Apteekki tekee toimituksen ja ei ole merkinnyt lääkemääräystä kokonaan toimitetuksi.
Toimitustila: Apteekki mitätöi toimituksen eikä lääkemääräykselle jää yhtään voimassaolevaa toimitusta.
Toimitustila: Lääkäri on hyväksynyt uusimispyynnön (uusinut reseptin). Tämä tilamuutos koskee uusittavaa lääkemääräystä (EI uutta luotua lääkemääräystä joka toteuttaa uusimispyynnön).
Lukitustila: Lääkäri tai lukituksen tehnyt apteekki on mitätöinyt lukitun lääkemääräyksen
Huomio: Reseptikeskuksen tehdessä mitätöinnin, ei poisteta lääkemääräyksen lukituksia
Varaustila: Apteekki tekee toimituksen ja toimitussanomassa toimittaa tiedon Reseptikeskukselle annosjakelun
lopettamisesta
Varaustila: Apteekki tekee toimituksen ja toimitussanomassa toimittaa tiedon Reseptikeskukselle annosjakelusta.
Varaustila: Reseptikeskus on suorittanut jäljellä olevan määrän laskennan ja tulos on <= 0
Huomio: toimitusvarausta, erityislupavarausta ja annosjakeluvarausta ei muuteta tämän tapahtuman perusteella.
Varaustila: Apteekki hakee lääkemääräyksen kaikki tiedot Reseptikeskuksesta lääkemääräyksen yksiselitteisellä
tunnisteella.
Varaustila: Apteekki lisää lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Reseptikeskus tekee automaattisen toimitustilavarauksen.
Uusimistila: Lääkäri on uusinut lääkemääräyksen (lähettänyt Reseptikeskukseen lääkemääräyksen, jossa viittaus
uusimispyyntöön).
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Muutoshistoria:
o luonnoksesta poistetut versioon 1.0:
o Toimitustila: Apteekki korjaa muuta kuin kokonaan toimitetun lääkemääräyksen viimeisintä toimitusta, jonka jälkeen Reseptikeskuksen laskennan mukaan jäljellä oleva määrä > 0. (kokonaan toimitettu -> osittain toimitettu)
o Toimitustila: Apteekki mitätöi muun kuin kokonaan toimitetun lääkemääräyksen viimeisimmän toimituksen, jonka jälkeen Reseptikeskuksen laskennan
mukaan jäljellä oleva määrä > 0. (kokonaan toimitettu -> osittain toimitettu)
o 1.0 -> 1.1
o Lisätty varaustilojen hallintaan liittyvät tilamuutokset kun korjataan varattua lääkemääräystä
o Avoimeksi jäänyt: voidaanko poistaa annosjakeluvaraus jos Reseptikeskuksen laskennan mukaan ei enää jäljellä vai onko annosjakeluvaraus vain apteekin hallinnassa?
o -> 1.4
o Toimitustilan ja varaustilan automaattisiin tilanmuutoksiin tarkennuksia
o 1.5
o Muutettu varaustilan määrittymistä niin, etteivät lääkemääräyksen eri versiot voi olla eri varaustiloissa
o 1.6
o Poistettu turhat rivit varaustilaan liittyen, kun lääkäri korjaa lääkemääräystä. Varaustila ei tällöin muutu.
o 2.6
o Uusimispyynnön PULL-mallin johdosta tarkennettu Uusimistilaa ”Vireillä”, joka käsittää Sähköinen lääkemääräys – uusimispyynnön tila koodiston tilat
”käsittelemätön” ja ”tallennettu”
o 2.7
o Ei muutoksia
o 2.71
o Ei muutoksia
o 2.8
o Lisätty erityislupavaraus
o 2.9
o Ei muutoksia

