KYSTERIN ASIAKASMAKSUT 2022
MAKSU
LAITOSHOITO
Lyhytaikainen laitoshoito
Alle 18 v hoitopäivä 7 pv:n
jälkeen
Laitoshoito maksukaton
täytyttyä
Kuntoutushoidon
hoitopäivämaksu
Omaishoitajan vapaa
Pitkäaikainen laitoshoito
Päivä- tai yöhoito

MAKSU, €
1.8.2022 alkaen

SELITYKSET

49,60
0

Hoitopäivä

22,80

Hoitopäivä, ks. maksukatto

17,10

Laitoshoitona annettu kuntoutushoito

11,60
Käyttövara väh. 15 %
tuloista, väh. 112 € /kk
22,80

Kotisairaala hoitajakäynti

12,20/käynti

Kotisairaala lääkärikäynti

19,20

Omaishoitajan vapaan aikainen hoitopäivämaksu
Maksukyvyn mukaan,
3 kk:n jälkeen
Vain yöllä tai päivällä, esim. lääke- ja haavanhoidot
vuodeosastolla
Jos käyntejä on kolme tai useampia vuorokaudessa
maksu on 36,60 €/vuorokausi. Kerryttää kolmen
kerran maksukattoa.
Kotisairaalaan liittyvä kotikäynti. Kerryttää kolmen
kerran maksukattoa.

AVOHOITO
Käynti lääkärissä

20,90

Lääkärin etävastaanotto
Päivystyskäynti arkisin klo
20-08 tai lauantaisin,
sunnuntaisin, pyhäpäivinä
Rintamaveteraanit
Käyttämättä jätetty
vastaanottokäynti
Maksu lääkärin- tai
hammaslääkärin
todistuksesta
Ajokorttitodistus
Sarjahoito

16,70
28,70

Yksilökohtainen fysioterapia
Fysioterapian etävastaanotto
APUVÄLINEET
Palauttamatta jätetty
apuväline
SUUN
TERVEYDENHUOLTO
Perusmaksu suuhygienisti
Perusmaksu hammaslääkäri
Perusmaksu
erikoishammaslääkäri
Uniapneakiskohoidon
asiakasmaksu, kun kyseessä
ei ole lääkinnällisen
kuntoutuksen apuväline
Hammaskuva

Ei maksua
51,50
51,50

61,80
11,60
11,60
9,30

Enintään 3 kertaa vuodessa.
Maksu peritään, vaikka siirtyy laitoshoitoon samana
päivänä.
Enintään 3 kertaa vuodessa
Ei peritä alle 18 –vuotiaalta.
Maksu peritään, vaikka siirtyy laitoshoitoon samana
päivänä.
Ao. tunnus 1939 - 45 sotiin osallistumisesta
Käyttämättä ja perumatta jätetty käynti, maksu
peritään 15 vuotta täyttäneeltä
Hoitoon liittyvästä todistuksesta ei maksua

Maksu saadaan periä enintään 45 krt kalenterivuodessa; ei peritä alle 18 v
Maksu hoitokerralta
Maksu etävastaanoton hoitokerralta
Palauttamatta jätetystä voidaan periä enintään
hankintahinta

10,30
13,30
19,50
41,80

8,60

Apuvälineen korjaus ja
huolto
Apuvälineen käytön seuranta
Panoraamartg-kuva
Tutkimus, tarkastus, hoito
Proteettiset toimenpiteet
- proteesin pohjaus
- proteesin korjaus
- akryyliosa ja koko proteesi

19,20

Uniapneakiskon korjaus ja huolto

8,50
19,20
8,50-78,00

Uniapneakiskon käytön seuranta
Toimenpiteet, vaativuus-luokat 1- 11 tai enemmän

55,60
38,00
186,00

- kruunut ja sillat
- rankaproteesi

186,00
225,70

MAKSUKATTO
- maksukatto
- hoitomaksu

692
22,80

Terveydenhuollon maksut kalenterivuoden aikana
Hoitopäivämaksu, kun maksukatto on täyttynyt

