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KUOPIO PERUSTURVA JA TERVEYS
REKISTERIT PEGASOKSESSA
Sosiaalihuollon rekistereitä Pegasoksessa ovat Perheneuvola sekä Kehitysvammaisten
erityishuolto.
Sosiaalihuollon rekisterien ja julkisen terveydenhuollon rekisterien välillä tietojen
käyttöön tarvitaan asiakkaan luovutussuostumus. Suostumus tarvitaan myös ko.
sosiaalihuollon rekisterien välillä.
Ilman suostumusta mitkään asiakkaan potilastiedot eivät näy rekisterien yli, ei siis myöskään
lääkitys-, riski- tai laboratoriotiedot.
Julkisen terveydenhuollon rekisterien sisällä asiakkaan kertomustiedot saadaan auki
Asiakkaan lupa-toiminnolla niistä yksiköistä, joissa on tietosuojarajoituksia (tartuntatautien
vastaanotto, lasten- ja nuorten mielenterv.yksikkö, Sihti nuorten vastaanotto)
Asiakkaan lupa- toiminnolla ei saada auki tietoja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
rekisterin välillä eli aina pitää olla asiakkaan suostumus.
KUOPIO PERUSTURVA JA TERVEYS, JULKINEN TERVEYDENHUOLTO
Rekisteriin kuuluvat:
Avohoidon palvelut
Vastaanottotoiminta
(Tartuntatautien vastaanotto (riski- ja rokotustiedot näkyvät terveydenhuollon
rekisterin sisällä kaikille, muut tiedot esim. lääkitys ja kertomustiedot saa auki
Asiakkaan lupa- toiminnolla)
Kuntoutusyksikkö
Terveydenhoitoyksikkö
(Sihti Nuorten vastaanotto (lääkitys-, riskitiedot, rokotus-, laboratorio- sekä rtg
tiedot näkyvät terveydenhuollon rekisterin sisällä kaikille, kertomustiedot saa
auki Asiakkaan lupa- toiminnolla)
Sairaalapalvelut
Sairaalaosastot
Esh vastaanotot
Kotiutusyksikkö ja kotisairaala
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
(lääkitys-, riskitiedot, rokotus-, laboratorio- sekä rtg tiedot näkyvät
terveydenhuollon rekisterin sisällä kaikille, kertomustiedot saa auki Asiakkaan
lupa- toiminnolla)
Suun terveydenhuollossa Pegasokseen kirjatut tiedot
Kotihoito
(PETE johtoryhmän päätöksellä 29.4.2014)
Palveluohjausyksikkö
Omaishoito
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Hoiva-asuminen:
Leväsen palvelukeskus osastot 1- sekä Leväsen dementiaosasto
Puijonlaakson palvelukeskus osastot 1Riistaveden palvelukeskus
Hoivayksikkö Ainola, Maaninka
Hoivayksikkö Lokottaja
Harjulan hoivayksiköt 8, ja 10
Palveluasuminen
Kotihoidon ryhmäkodit:
o Ryhmäkoti Jaakkola (Karttulassa)
o Ryhmäkoti Marinpiha (Karttulassa)
o Ryhmäkoti Honkaranta
o Ryhmäkoti Iltatuuli2 (Nilsiässä)
o Tervaniityn asumispalv.yksikkö
o Yksityiset Vetrean hoitokodit, jotka käyttävät Pegasosta: Palvelupuisto
Otsola Oy, Sunnen Koti Oy Vetrea, Kuopion Tammenkoti Oy
Tehostettu asuminen
o Leväsen hoitokodit
o Riistaveden hoitokoti
o Ryhmäkoti Viljami, Maaninka sekä Viljami vuorohoito
o Ryhmäkoti Kotikulma, Maaninka sekä Kotikulma vuorohoito
o Ryhmäkoti Ollinkulma, Maaninka
o Hoitokoti Liisan piha (Karttulassa)
o Ryhmäkoti Ollukka ja Ollukka vuorohoito (Nilsiässä)
Psykiatrian asumispalveluyksikkö
o Asumisyks.Mäntykoti,Maaninka
SOSIAALIHUOLLON REKISTERIT
Näiden rekisterien välillä sekä näiden ja Kuopio, Julkinen terveydenhuolto- rekisterin
välillä tarvitaan asiakkaan luovutussuostumus potilastietojen luovutukseen.
Kehitysvammaisten erityishuolto
o Erityisneuvola
o Kehitysvammaisten omaishoitoyksiköt
o Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintayksiköt
Asumisyksiköt:
o Maljapuron palvelukoti
o Puusepän asumisyksikkö
o Hoitokoti Menninkäinen
o Asumisyks. Pihlajakoti, Maaninka
o Rajalan asumisyksikkö, Maaninka
Perheneuvola
o Perheneuvolan yksiköt (Kuopio, Maaninka, Nilsiässä oma)

