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Sosiaali- ja terveystoimi / Terveyspalvelut
Terveyspalvelujen johtaja Kantonen Jarmo
Maksusitoumus INR -kokeeseen 1.5.2016 alkaen
Vantaalainen verenohennushoidossa (Marevan) oleva potilas saa ilman erillistä potilaskohtaista maksusitoumusta
hakeutua hyytymistasoa mittaavaan laboratoriotutkimukseen tilapäisen oleskelun aikana toisen kunnan julkisen
terveydenhuollon laboratorioon INR-koetta varten. Näissä tilanteissa potilas yleensä tiedustelee otetun
laboratoriokokeen arvoa ja Marevan annosteluohjetta ko. kunnassa. Tarvittaessa potilas voi oll a yhteydessä myös
Vantaalle omalle terveysasemalle.
Terveyskeskuksia pyydetään laskuttamaan laboratoriokäynnit kuukausittain.
Laskutusosoite: Vantaan kaupunki, PL 6007, 00021 LASKUTUS (viite: 12 30 15 100).
Päätös on voimassa 1.5.2016 alkaen toistaiseksi.
Vantaan kaupungin taloussäännön 10 § mukaan tulosalueen määrärahojen käytön hyväksyy tulosalueen johtaja tai
hänen sijaisensa.
Päiväys

Vantaa 20.04.2016

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Kantonen Jarmo

Virka-asema

Terveyspalvelujen johtaja

Täytäntöönpano
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika:

27.4.2016 klo 8.15 – 16.00

Paikka:

Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)

Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo,
Asematie 7, 01300 Vantaa, Tikkurila tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikais uvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.
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Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käs itellä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan pää ttymistä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

