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Paperiresepti
sähköiseksi reseptiksi

Näin käytät
eReseptiä Rovaniemellä

Olen saanut kirjallisen ja suullisen
informaation sähköisestä reseptistä
Haluan sähköisen reseptin
Vanhan paperireseptin saa hävittää
Kyllä terveyskeskus hävittää reseptin
Ei
		
		

vanha paperiresepti on
noudettavissa neuvonnasta
2 viikon ajan uusimisen jälkeen

En halua sähköistä reseptiä

Nimi:

Henkilötunnus:
Allekirjoitus:

Pudota tämä suostumus ja muutettava resepti
hoitotiimin laatikkoon!

Lisätietoja eReseptistä Rovaniemellä saatte
omasta terveydenhuollon toimipisteestänne tai
osoitteesta: www.rovaniemi.fi/terveys/eResepti

Näin käytät eReseptiä
Rovaniemellä
Rovaniemen terveyskeskuksessa on otettu käyttöön sähköinen resepti, eResepti. Rovaniemellä
eResepti on käytössä vain Rovaniemen terveyskeskuksessa. eReseptin käyttöönotto ei edellytä erillistä käyntiä terveyskeskuksessa. Voitte halutessanne vaihtaa paperireseptin sähköiseksi seuraavalla
asiointikerralla tai reseptin uusinnan yhteydessä.
Paperireseptillä saatte edelleen normaalisti lääkkeet apteekista.
Lisätietoa eReseptistä saatte terveysasemien
informointipisteistä. Sairaalakadun informointipiste sijaitsee terveysaseman 1. krs:n kanttiinissa ja
Pulkamontiellä Koskitiimin aulassa. Pisteet ovat
avoinna klo 8.00 -15.00 välisen ajan toukokuun 2012
loppuun saakka. Hoitotiimien ja mielenterveys- ja
päihdepalveluiden reseptilaatikot ovat toukokuun
loppuun saakka informointipisteissä. 1.6 alkaen
saatte tietoa eReseptistä omasta terveydenhuollon
toimipisteestä.

1 Paperiresepti sähköiseksi

reseptiksi ilman lääkärillä käyntiä
Paperireseptin voi uusia eReseptiksi käymättä lääkärillä. Täyttäkää oheinen lomake ja palauttakaa
se paperireseptin mukana terveysasemalle. Ennen
paperireseptin uusimista sähköiseksi saat terveydenhuollosta tietoa eReseptistä.
Paperiresepti kirjoitetaan sähköiseksi ja tallennetaan valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Sähköistä reseptiä ei tarvitse noutaa terveysasemalta,
vaan voitte noutaa lääkkeen suoraan apteekista 8
vuorokauden kuluttua. Paperireseptin sijasta saatte potilasohjeen, jonka voitte halutessanne hakea
terveysaseman neuvonnasta 8 vuorokauden kuluttua paperireseptin toimittamisesta terveysasemalle. Jatkossa reseptit kirjoitetaan teille sähköisesti.

2 Sähköisen reseptin käyttöönotto

lääkärin vastaanoton yhteydessä
Seuraavalla vastaanottokerralla lääkäri esittää
Teille sähköisen reseptin käyttöönottoa. Käykää
kuulemassa tietoa eReseptistä odottaessasi vastaanotolle pääsyä.

3 Sähköisen reseptin uusiminen
Sähköisen reseptin uusimista voitte pyytää apteekista tai siitä terveydenhuollon toimipisteestä,
jossa pääsääntöisesti asioitte. Sähköinen resepti
uusitaan 8 vuorokauden kuluessa. Reseptin uusimisesta saatte tekstiviestin, jos ilmoitatte matkapuhelinnumeronne pyytäessänne uusimista.

Osviitan kautta asioimalla ei saa sähköistä reseptiä, eikä Osviitasta voi pyytää sähköisen reseptin
uudistamista.
Yhteenvedon sähköisestä lääkityksestänne näette
osoitteesta www.kanta.fi kirjautumalla pankkitunnuksilla Omien tietojen katseluun. Voitte pyytää
myös apteekista yhteenvetoa lääkityksestänne.
Lisätietoja eReseptistä Rovaniemellä saat omasta
terveydenhuollon toimipisteistä, apteekista tai
osoitteesta: www.rovaniemi.fi/eResepti

