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Tyrnävän kunta / Sosiaali- ja terveyslautakunta
1. Rekisterinpitäjä:
nimi ja yhteystiedot Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä
(08) 55871 300
e-mail: kunta@tyrnava.fi

2. Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö:
Asiahallintavastaava Johanna Pekkarinen, 050 316 8773
Yhteyshenkilö:
Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, 044 497 1030

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri / Mediatri-potilashallintojärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Potilaan hoidon toteuttaminen terveyskeskuksessa

5. Rekisterin
tietosisältö

Perustiedot: Nimi, henkilötunnus, sukupuoli, yhteystiedot, siviilisääty, hoitoyksikkö, vakuutusyhtiö, äidinkieli, lääkitys
Laskutus: Suoritteet, laskut, perintä
Ajanvaraus: Varatut ajat, varaussyy, varauksen kohde
Laboratorio: Tutkimuspyynnöt, ottoaika, tehdyt tutkimukset, vastaukset
Kriittiset tiedot: Lääkeyliherkkyys, lääkekontraindikaatio, varoituslääkkeet
Sairauskertomus: Tulosyy, tapaturma, anamneesi, decursus,
status, verenpaine, pulssi, paino, toimenpiteet, diagnoosit, lääkitys,
sairausloma, jatkotoimenpide
Terveyskortti: Terveystarkastus, toimenpide, elintavat, asevelvollisuus, yliherkkyys, rokotus, pistoskohta, verenpaine, pituus, paino,
pulssi, päälöydös, sairaustiedot, ammattitauti, invaliditeetti, lääkitys, BMI, diagnoosi, sairausloma, nykysairaus, työkykyindeksi, EAkoulutus
Fysioterapia: Ft-ongelma, taustatiedot, ft-diagnoosi, hoidon tavoite, fysikaalinen hoito, hoidon toteutus, arviointi, jatkosuunnitelma
Rtg-lausunnot: Tehty tutkimus, määrääjä
Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu: Tarkastus, terveystiedot, elintavat, ongelmat, gynekologinen anamneesi, decursus, ehkäisy,
raskaus, viimeiset kk:t, ultraääni, perhevalmennus, synnytys, lapsivuodeseuranta
Lasten kertomus: Tarkastus, lapsen laskettu aika, esitiedot, ongelmat, vanhemmat, kehitys, rokot, rokotus, sairaudet, havainnot,
yliherkkyys, hoito/neuvonta
Kotisairaanhoito: Ongelmat, sairaudet, sosiaalitiedot, kotiolosuhteet, kotiapu, omaisapu, kotilääkitys, apuvälineet, ilmaisvälineet,
hoitoisuusluokat, Marevan -hoito, ruokailu, peseytyminen, nukkuminen
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Psykologi: Ongelma, esitiedot, hoitosuunnitelma, hoitokertomus,
jatkotoimenpide
Puheterapeutti: Ongelma, esitiedot, tilakuvaus, hoitosuunnitelma,
käyntikirjaus, jatkotoimenpide
Diabeteskertomus: Tulosyy, tarkastus
Hoitosuunnitelma: Ongelma, sairaudet, kotipalvelut, kotilääkitys,
hoidon tarve, ruokavalio, psyykkinen tila, liikkuminen, vatsan toiminta, virtsaaminen, peseytyminen, nukkuminen
Hammashuolto: Hammasstatus, hoitotoimenpiteet, hammaskertomus, oikomishoito, hoidon syy, hoitohistoria, suustatus, purenta
ja LN, koje
Sisältää myös käyttäjärekisterin: nimi, tunnus, ryhmä, päätyöpiste,
sivutyöpiste, titteli, ammattinimike, SV-numero, yhteystiedot, palkkio-%, yhteystiedot kotiin
Rekisteriin sisältyvät myös paperilla olevat potilaskertomukset ja
potilaan antamat suostumukset

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Potilaat, työntekijät

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisterissä olevan henkilön
7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset kirjallisella tai suullisella luvalla
ja tietojen siirto
EU:n ja Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Pysyvästi säilytettävät, 18. ja 28. päivä syntyneiden asiakirjat,
paloturvallisessa ja lukitussa potilasarkistossa
B. ATK:lle talletetut tiedot
Suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja käyttäjäoikeuksilla
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