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eReseptejä
kirjoitettu
jo liki 500
Uudistus: Kaikki Lapin kunnat
mukana toukokuun lopussa
Aino-Helena Hietala

Rovaniemen terveyskeskuksessa
opetellaan käyttämään sähköistä
reseptiä. Paperisia kuponkeja ei
ole vielä revitty, vaikka uusia paperittomia eRespetejä on kirjoitettu potilaille jo maaliskuun alusta lähtien.
Uusi valtaa alaa pikkuhiljaa. Potilaalla on edelleen oikeus saada
paperiresepti, mutta kukaan ei ole
kieltäytynyt sähköisestäkään.
– Nuorimmat ottavat sen heti käyttöön, vanhimmat saattavat
haluta vielä miettiä asiaa ja tutustua siihen, sanoo projektipäällikkö Rea Räisänen Rovaniemen terveyspalvelukeskuksesta.
Molemmille terveysasemille on
avattu informointipiste, jossa jokaiselle potilaalle kerrotaan ensimmäisellä kerralla asiasta.
Laki edellyttää siirtymistä sähköiseen lääkemääräykseen. Edut
ovat Räisäsen mukaan selvät.
– Sähköinen helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. eReseptiä ei voi väärentää eikä se voi
hävitä.
Kaikki tiedot sähköisesti mää-

rätyistä lääkkeistä ovat valtakunnallisessa tietokannassa, Reseptikeskuksessa. Se on suojattu tietoverkko ja turvallinen. Tiedonkulku lääkäriltä toiselle paranee
ja samalla vältetään päällekkäinen
lääkitys ja lääkkeiden haitalliset
yhteisvaikutukset.
LAPIN KUNNAT ovat uuden systeemin piirissä toukokuun loppuun mennessä. eResepti on jo
käytössä Länsi-Pohjan kunnissa.
Lapin alueen kunnista se toimii
Pellossa, Kolarissa, Muoniossa,
Enontekiöllä ja Posiolla.
Erikoissairaanhoito, yksityiset
lääkäriasemat eikä työterveyshuolto ole vielä ottanut sitä käyttöön.
Aluehankepäällikkö Sirpa Hakamaa kertoo, että Lapin keskussairaalan tavoitteena on päästä
vuoden lopussa mukaan.
YLILÄÄKÄRI Markku Oinaala

pitää uudistusta merkittävänä askeleena kohti valtakunnallista potilasrekisteriä.
– On mielenkiintoista seurata,
miten tämä toimii, hän sanoo.

Se onnistui ilman paperireseptiä! Juotaksessa asuva Liisa Härkönen sai Rovaniemen terveyskeskuksesta
ensimmäisen sähköisen reseptin, ja apteekista oikeat lääkkeet.

Näin se toimii
Tarkista tietosi
Potilas voi katsoa omia tietojaan
osoitteesta www.kanta. fi Omien
tietojen katselu -palvelusta, kun
hänellä on eResepti.
Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
eReseptin uusimista voi pyytää
apteekista.
Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan apteekkien
on otettava eResepti käyttöön
1.4.2012.
Julkinen terveydenhuolto ottaa
sen käyttöön huhtikuussa 2013
ja yksityinen puoli huhtikuussa
2014.
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Liisa Härkösellä on aika lääkärin vastaanotolle Sairaalakadun terveysasemalla.
Hän on saapunut hieman ennen varattua
aikaa ja menee ensin ala-aulassa olevaan informointipisteeseen. Terveydenhoitaja Matias Ahlsved kertoo, mikä eResepti on ja miten
sen kanssa toimitaan ja antaa mukaan esitteen. Härkönen kysyy lisää muun muassa turvallisuudesta.
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Terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola
on tutkinut Härkösen. Mikkola määrää
lääkettä ja kirjoittaa reseptin sähköisesti tietokoneelle. Se tallentuu valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen.
Mikkola pääsee sinne omalla kortillaan ja pinkoodillaan, jotka ovat sähköinen allekirjoitus.
Härkönen saa potilasohjeen kirjallisena, mutta ei reseptiä.
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Kairatien apteekissa farmaseutti Tuula
Rantahalvari ottaa Liisa Härkösen vastaan. Härkönen ojentaa potilasohjeen ja
Kela-kortin. Rantahalvari lukee niistä tiedot
suoraan tietokoneelle. Yhteys avautuu Reseptikeskukseen, jossa on Ilona Mikkolan vasta
kirjoittama sähköinen resepti. Härkönen saa
oikean lääkkeen, maksaa ostokset ja lähtee potemaan ﬂunssaa.
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