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Potilastietojen luovuttamisen periaatteet muuttuivat 1.5.2011
Potilastietojasi on aiemmin luovutettu terveydenhuollon yksiköstä toiseen (esimerkiksi terveyskeskuksesta sairaalaan) vain silloin, kun olet antanut siihen erillisen luvan. Lainsäädäntö on
muuttunut 1.5.2011 alkaen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella toimii nyt
yhteinen potilastietorekisteri. Siihen kirjattuja tietoja voidaan luovuttaa julkisen terveydenhuollon
yksiköstä toiseen ilman erillistä suostumustasi.
Tarkoituksena on parantaa hoitoa
Muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytössään kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Potilastietojasi voidaan
käyttää ja luovuttaa vain silloin, kun se on sinulle annettavan hoidon kannalta tarpeellista. Potilastietojasi saavat käyttää vain ne henkilöt, jotka osallistuvat hoitoosi, ja hekin vain hoidon edellyttämässä laajuudessa. Potilastietojen käyttöä ja luovuttamista seurataan tarkasti.
Tietojen luovuttamisen voi kieltää
Voit kieltää omien potilastietojesi luovuttamisen
täysin. Silloin potilastietojasi ei saa luovuttaa yksiköstä toiseen edes hätätilanteissa.
normaalitilanteissa, mutta sallia poikkeukset hätätilanteissa. Silloin potilastietojasi voidaan
luovuttaa yksiköstä toiseen, jos olet esimerkiksi tajuton ja tarvitset välitöntä hoitoa.
Voit antaa kiellon seuraavasti:
Ilmoita kiellosta suullisesti tai kirjallisesti seuraavan hoitokäynnin yhteydessä TAI
lähetä kirjallinen kielto sinua hoitaneen toimintayksikön kirjaamoon tai muuhun asiointipisteeseen.
Antamasi kielto on voimassa toistaiseksi, mutta voit peruuttaa sen milloin tahansa. Alkuvaiheessa kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät näe toistensa kirjaamia tietojenluovutuskieltoja, joten
asiaa saatetaan kysyä sinulta uudelleen, kun menet hoitoon esimerkiksi toisen kunnan alueelle
tai sairaalaan.
HUS-alueen yhteinen potilastietorekisteri kattaa julkisen terveydenhuollon
HUS-alueeseen kuuluvat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvat myös Lohjan sosiaali- ja terveydenhoitoalue LOST (Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja) ja perusturvakuntayhtymä Karviainen
(Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti).
Potilasrekisteriin kuuluvat HUS-alueella toimivat julkiset terveysasemat, sairaalat, hammashoitolat, neuvolat, laboratoriot, röntgenit, kotihoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut (ei koske
asumispalveluja).
Muutos ei koske potilastietojen luovuttamista HUS-alueen ulkopuolelle eikä yksityissektorille
Potilastietojasi ei luovuteta HUS-alueen ulkopuolelle/ulkopuolelta ilman erillistä suostumustasi.

Ulkopuolella ovat muun muassa:
yksityiset lääkäriasemat ja yksityiset ammatinharjoittajat
muut sairaanhoitopiirit ja niiden alueilla sijaitsevat terveyskeskukset ja julkisen terveydenhuollon
yksiköt
HUS:n oman henkilökunnan työterveyshuolto
Espoon kaupungin oman henkilökunnan työterveyshuolto
yksityinen työterveyshuolto
sosiaalihuolto.
Lisätietoja yhteisestä potilastietorekisteristä antavat
- hoitohenkilökunta
- johtava ylilääkäri Tuija Kumpulainen, puh. (09) 816 32264
- hallintoylilääkäri Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040

