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tehdessäsi, saat tekstiviestillä tiedon reseptin
uusimisesta.
Omakannassa voit myös hallita omien
terveystietojesi luovutukseen liittyviä
suostumuksia ja kieltoja. Voit myös ilmoittaa
hoitotahtosi ja kantasi elinluovutuksiin.

Omakanta on valtakunnallinen palvelu, josta
voit tarkastella omia resepti- ja terveystietojasi.

Omakannasta näet omat reseptitietosi ja voit
tehdä reseptin uusintapyynnön. Näet
sairauskertomustietosi, laboratorio- ja
röntgenvastauksesi.

OmaHyviksen kautta voit ottaa yhteyttä
terveysasemaan sähköisesti, lähettää
lomakkeita ja pyyntöjä eri toimijoille ja käyttää
sähköisiä ajanvarauspalveluita.

Kun olet käynyt laboratorio- tai
röntgentutkimuksissa, noin viikon kuluessa
terveystietoihisi tulee lääkärisi kommentti
tuloksiin ja jatkohoito-ohjeet. Mikäli
laboratoriovastauksissa on viitearvoista
poikkeavia tuloksia, tulokset näkyvät vasta
kahden viikon kuluttua näytteenotosta, lääkärin
kommentti jo ennen sitä.
Lääketietosi näkyvät palvelussa, kun sinulle on
määrätty lääkkeitä sähköisesti. Omakannan
kautta voit tehdä uusimispyynnön lääkkeistäsi
omalle terveysasemallesi. Huomaa että reseptin
käsittelyyn voi kulua kahdeksan vuorokautta.
Jos annat puhelinnumerosi uusimispyyntöä

OmaHyvis-palvelun kautta voit olla
sähköisesti yhteydessä omaan terveysasemaasi
ja käyttää ajanvarauspalveluita.
Ajanvarauspalvelussa on mahdollisuus katsella
omia ajanvarauksiasi.
Palvelussa voi siirtää, perua tai varata aikoja:
 Savonlinnan pääterveysaseman
sairaanhoitajan vastaanotolle
 Asiantuntijafysioterapeutille
 Lastenneuvolaan 2,3, ja 6 v. tarkastukset
 Terveydenhoitajalle (rokotukset)
 suuhygienistille (siirrot)
 PAPA-tutkimuksiin (joukkoseulonnat)
 opiskelijaterveydenhuoltoon (myös
opiskelijoiden
asevelvollisuustarkastuksia)
Lisäksi www.isshp.fi –sivulta voit varata aikoja:
 laboratorioon



Isshp:n työterveyshuollon
terveydenhoitajan vastaanotolle

OmaHyviksestä voit nähdä myös INRlaboratoriovastauksesi ja hoitoon liittyvän
Marevan-lääkeannostuksen (sovittava etukäteen
vastaanotossa).

Sähköinen yhteydenotto
OmaHyviksen kautta:
Digitaalisten röntgenkuvien tilauslomake
Lomake, jolla voit pyytää kuvakopioita Sosterin
digitaalisista röntgenkuvista.
Omien potilasasiakirjojen pyyntö
Lomake, jolla voit pyytää kopioita omista
potilasasiakirjoistasi.
Potilasrekisterin lokitietojen selvityspyyntö
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi, jos haluat
tehdä omia potilastietoja koskevan
tarkastamispyynnön.
Puolesta asiointi
Täyttämällä lomakkeen voit asioida alle 12vuotiaan lapsesi puolesta sähköisissä Hyvispalveluissa ja katsella hänen terveydenhuollon
ajanvarauksiaan.
Lokitietojen tarkastuspyyntö
Voit pyytää omia tietojasi koskevat lokitiedot
haluamaltasi ajanjaksolta tällä lomakkeella.

Terveysaseman vaihtolomake
Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä
asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut ja
hoitovastuu siirtyvät uudelle terveyskeskukselle
kolmen viikon kuluessa. Uuden valinnan voit
tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä
valinnasta.
Pneumokokkirokotepyyntö ja
kausi-influenssarokotepyyntö
Pyydä sähköinen resepti omakustanteiseen
rokotteeseen, ellet ole oikeutettu
maksuttomaan influenssakorotukseen. Samalla
lomakkeella voit myös pyytää reseptiä
pneumokokkirokotteeseen. Lomakkeen
täytettyäsi saat eReseptin apteekista
haettavaan rokotteeseen. Rokotteet annetaan
neuvolassa.
Magneettitutkimus
Jos sinulle on varattu aika
magneettitutkimukseen keskussairaalan
röntgeniin, voit täyttää esitietolomakkeen ja
lähettää sen magneettihoitajalle.
Ota yhteyttä terveysaseman vastaanottoon
Voit ottaa yhteyttä Savonlinnan
pääterveysaseman vastaanoton
sairaanhoitajaan tällä lomakkeella. Voit ottaa
yhteyttä, vaikka asut lähikunnissa Itä-Savon
sairaanhoitopiirin alueella. Arkisin klo 12
mennessä tulleisiin yhteydenottoihin vastataan
samana päivänä, muuten seuraavana
arkipäivänä.

Virtsatieinfektioepäilyn lomake
Epäiletkö virtsatieinfektiota? Lähetä täytetty
lomake Pääterveysaseman vastaanoton
hoitajalle. Arkipäivisin klo 12 mennessä
saapuneisiin yhteydenottoihin vastataan
samana päivänä. Soita terveysasemallesi, jos et
ole saanut vastausviestiä 15 mennessä.
Toimintakyvyn ja kivun esitietolomake
Jos olet tulossa perusterveydenhuollon
fysioterapiaan, täytä ennen tuloasi sähköinen
esitietolomake.
Raskauden ensikäyntiä varten
yhteydenottopyyntö äitiysneuvolaan
Täytä yhteydenottolomake ja pyydetyt
esitiedot, terveydenhoitaja ottaa sinuun
yhteyttä puhelimitse.
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