Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
aloittaa toimintansa 1.1.2017
Soite yhdistää alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut
yhdeksi kokonaisuudeksi. Soiteen kuuluvat 1.1.2017 lukien:
• Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru
(sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Peruspalveluliikelaitos Jyta sekä Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri)
• Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
• Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
Soitessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä
sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä.
Tiedotamme toimintamuutoksista tarkemmin lähiaikoina.
Keskeisempiä toiminnallisia muutoksia, joita Soitessa toteutetaan ensi vuoden aikana ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Toimipisteet jaetaan Soitessa Hyvinvointipalvelukeskuksiin ja Soite-asemiin
Palveluohjauskeskus aloittaa toimintansa 1.1.2017
Palvelujärjestelmä muuttuu avohoitopainotteisemmaksi
Liikkuvia ja kotiin tarjottavia palveluita lisätään
Sähköisiä palveluita lisätään
Toimipisteiden aukioloaikoja laajennetaan
Kuljetuspalvelukeskus aloittaa toiminnan

Mukaan asiakasraatiin?
Olemme perustamassa Soiteen
kolme asiakasraatia.
Haku asiakasraadin jäseneksi
aukeaa pian.
Seuraa ilmoittelua!

Palvelemme sinua jatkossakin tutuissa toimipisteissä Kokkolassa, Kruunupyyssä sekä Jokilaaksoissa.
Puhelinnumeromme säilyvät ennallaan.

@

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat 1.1.2017 muotoon etunimi.sukunimi@soite.fi

Lisätietoja Soiten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista löydät 1.1.2017 alkaen osoitteesta:

www.soite.fi
Asiakas- ja potilastietoja koskevia
muutoksia
1.1.2017 alkaen terveydenhuollon potilasrekisterin
ja sosiaalihuollon henkilörekisterin pitäjä on KeskiPohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä
Soite. Kokkolan soten vanhat terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakasrekisteri siirtyvät
uudelle rekisterinpitäjälle.
Jos olet tehnyt valtakirjan asioiden hoitamista varten
tai sopimuksen sähköiseen asiointiin Kokkolan terveyskeskuksessa, ovat ne voimassa myös Soitessa.
Soiten potilastietojärjestelmässä ei voi asettaa kieltoja
tietojen luovuttamiseen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksiköiden välille.
Peruspalveluliikelaitos Jytan työterveyshuolto liitetään
Työplussaan vuoden 2017 alussa. Työplus tulee olemaan sekä Työplussan että Jytan työterveyshuollon
vanhojen potilastietojen rekisterinpitäjä.

Potilastietojen siirtyminen Omakantaan
Teknisistä syistä johtuen potilastiedot eivät siirry tammikuun 2017 aikana Soitesta Kelan potilastiedon arkistoon eikä Omakantaan. Potilastiedot siirretään takautuvasti Kelan potilastiedon arkistoon sekä Omakantaan
helmikuun alussa 2017.

Katkos reseptien uusimispyynnöissä
Omakanta-palvelussa
Kelan Omakanta-palvelussa ei voi kohdistaa sähköisen
lääkemääräyksen uudistamispyyntöjä Kokkolan terveyskeskuksen toimipisteisiin ajalla 28.12- 4.1.2017.
Kokkolan terveyskeskuksen toimipisteitä ovat tiimit
(1,2,3,4), Koivuhaka, Lohtaja, Ullava, Kälviä, Kruunupyy, Alaveteli ja Teerijärvi.
Lääkemääräykset on mahdollista uusia apteekissa tai
terveyskeskuksessa Omakanta-palvelun katkoksen
aikana.

PÄIVYSTYS

Arkisin klo 8-16 ota yhteyttä
oman alueesi terveyskeskukseen.
Päivystysvastaanotto arki-iltaisin:
klo 16-08
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä
24 h
Kokkolan yhteispäivystyksessä
(Mariankatu 16-20)

SOITA ENSIN

PÄIVYSTYKSEN PUHELINNEUVONTAAN

(06) 826 4500
Puhelimeen vastaa päivystyksen hoitaja
arkisin klo 15-08
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24 h

Suoramaksut ja E-laskut

Sopimukset siirtyvät Soitelle automaattisesti. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaalle.

Joulun ajan poikkeavista aukioloista tiedotamme erikseen

