KYSTERIN ASIAKASMAKSUT 2020
MAKSU
LAITOSHOITO
Lyhytaikainen laitoshoito
Alle 18 v hoitopäivä 7 pv:n
jälkeen
Laitoshoito maksukaton
täytyttyä
Kuntoutushoidon
hoitopäivämaksu
Omaishoitajan vapaa
Pitkäaikainen laitoshoito
Päivä- tai yöhoito
AVOHOITO
Käynti lääkärissä
Lääkärin etävastaanotto
Päivystyskäynti arkisin klo
20-08 tai lauantaisin,
sunnuntaisin, pyhäpäivinä
Ilta- ja viikonloppu
hoitajavastaanotto
Rintamaveteraanit
Hoitajavastaanotto

MAKSU, €
1.5.2020 alkaen

1.5.2020

SELITYKSET

48,90
0

Hoitopäivä

22,50

Hoitopäivä, ks. maksukatto

16,90

Laitoshoitona annettu kuntoutushoito

11,40
Käyttövara väh. 15 %
tuloista, väh. 110 € /kk
22,50

Omaishoitajan vapaan aikainen hoitopäivämaksu
Maksukyvyn mukaan,
3 kk:n jälkeen
Vain yöllä tai päivällä

20,60
16,50
28,30

Enintään 3 kertaa vuodessa
Enintään 3 kertaa vuodessa
Ei peritä alle 18 -vuotiaalta

11,40

Asiakasmaksuasetus 7 §. Kerryttää maksukattoa.
Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18 vuotiaille
maksuton.
Ao. tunnus 1939 - 45 sotiin osallistumisesta
Hoitajan vastaanotolla käymisestä peritään maksu
korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana ja
neljännestä kerrasta lähtien käynnit ovat maksuttomia.
Maksut kerryttävät myös sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksukattoa.

Ei maksua
11,40

Tilanteet, jolloin hoitajavastaanoton maksua ei
potilaalta peritä:
Veteraanitunnuksen omaavilta
Alle 18-vuotiailta
Jos asiakas ohjautuu hoitajalta lääkärille tai lääkäri
ohjaa välittömästi samana päivänä tapahtuvalle
hoitajan vastaanotolle (tällöin maksu peritään lääkärin
vastaanotolla käynnistä).
Rokotuskäynniltä (kansalliseen rokotusohjelmaan
kuuluva rokote tai rokotteen antaminen kuuluu
potilaan perussairauden hoitoon).
Jos on kyse yleisvaarallisen tartuntataudin, HIVinfektion, tippurin tai sukupuoliteitse tarttuvan
klamydian tutkimuksesta ja hoidosta.
Terveysneuvonta, terveystarkastukset,
mielenterveystyö, seulonnat, neuvolapalvelut,
kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto
ovat maksuttomia (yli 18 vuotiaan sairasvastaanotto
on kuitenkin maksullinen).
Hoitajan etävastaanotto
Käyttämättä jätetty
vastaanottokäynti
Maksu lääkärin- tai
hammaslääkärin

9,10
50,80
50,80

Kts. hoitajavastaanotto
Käyttämättä ja perumatta jätetty käynti, maksu
peritään 15 vuotta täyttäneeltä
Hoitoon liittyvästä todistuksesta ei maksua, eikä ns.
terveys-todistuksesta

todistuksesta
Ajokorttitodistus
Sarjahoito
Yksilökohtainen
fysioterapia

61,00
11,40
11,40

APUVÄLINEET
Palauttamatta jätetty
apuväline
SUUN
TERVEYDENHUOLTO
Perusmaksu
suuhygienistillä
Perusmaksu
hammaslääkärissä
Hammaskuva
Panoraamartg-kuva
Tutkimus, tarkastus, hoito
Proteettiset toimenpiteet
- proteesin pohjaus
- proteesin korjaus
- akryyliosa ja koko
proteesi
- kruunut ja sillat
- rankaproteesi
MAKSUKATTO
- maksukatto
- hoitomaksu

Maksu saadaan periä enintään 45 krt kalenterivuodessa; ei peritä alle 18 v
Maksu hoitokerralta

Palauttamatta jätetystä voidaan periä enintään
hankintahinta

10,20
13,10
8,40
18,90
8,40-77,00

Toimenpiteet, vaativuus-luokat 1- 11 tai enemmän

54,90
37,50
183,50
183,50
222,70

683
22,50

Terveydenhuollon maksut kalenterivuoden aikana
Hoitopäivämaksu, kun maksukatto on täyttynyt

