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Följande klientavgifter är i bruk inom Kimitoöns hälsocentrals öppenvård från och med den 1.1.2018:
Årsavgift som gäller läkarbesök vid Kimitoöns hälsocentral ett kalenderår

41,20 e/år fr.o.m. 18 år

Besöksavgift oberoende av avtal läkarbesök om kunden inte betalar årsavgift

20,60 e/besök fr.o.m. 18 år

Vårdaravgift för max. tre individuella sjukvårdsbesök på mottagning/kalenderår11,40 e/besök fr.o.m. 18 år
Avgift för individuell fysioterapi på mottagning

11,40 e/besök (alla åldrar)

Avgift för medicinsk rehabilitering (t.ex. fysio-, ergo- och talterapi, fotvård)
på mottagning
11,40 e/besök fr.o.m. 18 år
Avgift för vård i serie (t.ex. fysio-, ergo- och talterapi, fotvård, akupunktur,
tuppkamsinjektioner) på mottagning för max. 45 besök/kalenderår

11,40 e/besök fr.o.m. 18 år

Bötesavgift för service som inte använts eller annullerats (läkare)

50,80 e fr.o.m. 15 år *)

Avgift för läkarintyg (enl. separat förteckning)

50,80 e/intyg *)

Avgift för körkortsintyg

61,00 e/intyg *)

Års-, besöks-, vårdar- fysioterapi- och rehabiliteringsavgiften och avgiften för vård i serie räknas med i
klientavgiftstaket, som år 2018 uppgår till 683,00 euro/kalenderår. Avgifterna märkta med *) räknas inte
med i klientavgiftstaket.
Då hälsocentralens läkare skriver en remiss till en privat serviceproducent, debiterar serviceproducenten
en poliklinikavgift (självrisk) av patienten. Avgiftens storlek är 41,20 euro och motsvarar den avgift som
patienten skulle ha betalat för motsvarande besök/undersökning inom specialsjukvården. Avgiften debiteras
för konsultation hos privatläkare, magnetundersökning, datortomografi, neurofysiologisk undersökning,
klinisk mammografiundersökning samt annan konsultation eller undersökning som motsvarar ovanstående.
För uppgifter om klientavgifterna vid andra hälsocentraler och sjukhus, t.ex. jouren i Salo, hänvisas till
respektive hälsocentral och sjukhus.
Uppgifter om klientavgifterna för jourbesök till Åboregionens samjour (Affärsverket för akutvård och jour)
finns på adressen http://www.vsshp.fi/sv/paivystys/asiakkaille-laheisille/Sidor/default.aspx.
Angående tandvårdens och hälsocentralsjukhusets avgifter informeras separat.
För besök och undersökningar som görs inom Kimitoöns hälsocentral efter privatläkarremiss debiteras
enligt separat fastställda priser, oberoende av patientens ålder. Se separat kundinfo.
Tilläggsuppgifter fås vid behov från hälsostationen i Kimito eller Dalsbruk, tfn (02) 4260 400.
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