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Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/päUät-Hämeen keskussairaala

iraalankatu 7, 15850 Lahti

iiluut yhteystiqJot (siTl. puhdinvik+äkmq-*,kpostios;e)-

03 8191 1
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Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Tanhuanpää Niina

Keskussairaalankatu 7, 15g50 Lahti

I 1ut Ihley_stildot 1"".. p, na@
03 8191 1 emait: niina.tanhuanpäa@phsotey.fi

Elinluovutustoiminnan auditointirekisteri

4
Henkilötieto-
jen käsittely
tarkoitus

Elinluovutustoiminnan auditointirekisterin tarkoituksena on selvitää sairalssa
menhtyneiden potilaiden soveltuvutta elinluvotukseen. Auditointirekisteriin kerätään tietoja
sairalassa menehtyneistä potilasta ja rekisterin avulla elinluovutussairaala seuraa
potentiaalisten luovuttajien määrää sekä etsiisyitä siihen, miksi elinluovutus eiole
toteutunut mahdollisen luovuttajan kohdalla. sairaalakohtaisen auditointirekisterin ylläpito
on keskeinen osa sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa Elinluovutusta ja erinsiirtäja
koskevaa kansal I ista toim i ntasu n n itelmaa 201 S_20 1 g.

5
Rekisterin
tietosisältö

- henkilön yksilöintitiedot: nimi, henkirötunnus, sukupuorija ikä
- sairaalahoidon perusssyy ja kuolinaika
- aivoja vaurioittaneen sairauden diagnoosi
- mahdolliset kontraindikaatiot elinluovutukseen

aivokuoleman toteaminen
elinluovutuksen toteutuminen

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet akuutti24 ja neurologian osasto. Menehtyneiden potilaiden sairauskertomustiedot (Effica)

käydään läpi niiltä osin, jotta voidaan arvioida, olisiko potilas ollut potentiaalinen
elinluovuttaja.sairaskertomustietojen käsittelystä tehdään EFFIcA järjestelmään
asianmukainen lokimerkintä (elinluovtustoiminnan auditointi).

Rekisteriä varten käydään kriittisten osastojen menehtyneiden potilaiden potilastiedot läpi
säännöllisin määrävälein. PHKS:ssa nämä osastot ovat teho-osasto, tarkkailuosasto,
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7
Tietojen
säännönmu-
kaiset luovu-
tukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Et,
I
Tietojen siir-
to EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle

I
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A MaruaeiH alesto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa pHKS:n teho-osastolla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot tallennetaan Oulun Yliopistollisessa sairaalassa kehitettyyn
Accesstietokantaan. Tämä järjestelmä asennetaan yhteen PHKS:n teho-osaston
tietokoneista ja ohjelman käyttöoikeudet annetaan ai noastaan pH KS:n
elinluovutuskoordinaattori sairaanhoitaja Niina Tanhuanpäälle sekä sairaanhoitaja Tiina
Lampiselle (elinluovutustoiminnan toinen vastuuhenkilö). Kirjautuminen kyseiselle
tietokonelle ja ohjelmistoon tapahtuu käyttäjäkohtaisten käyttäjätunnusten sekä
salasanojen avulla. ACCESS-tietokantaan kerättävät tiedot ovat sala ssapidettäviä.

Niina Tanhuanpä
elinluovutuskoordinaattori

Pekka Loisa
ylilääkäri
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