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ITSE MAKSAVIEN ASIAKKAIDEN LABORATORIOTUTKIMUKSET
Laboratoriossamme voidaan ottaa monia tutkimusvalikoimaamme kuuluvia tutkimuksia myös siten, että lasku
tutkimuksista tulee potilaalle itselleen. Tällaisia tilanteita voi tulla esim. silloin, jos potilas on saanut lähetteen
tutkimuksiin yksityislääkäriltä. Myös itse maksaessa tutkimuksia varten tarvitaan aina suomalainen lääkärin
lähete. Itse maksavalla asiakkaalla myös Marevan kortti käy lähetteenä INR-tutkimukseen. Normaalien viitealueiden ulkopuolella oleva laboratoriotulos tulisi aina tulkita yhdessä hoitavan lääkärin kanssa, joten laboratoriotulosten tarkistusajankohta olisi hyvä sopia lääkärin kanssa jo ennen laboratoriokokeissa käyntiä, jotta
tuloksen tulkinta ja mahdollinen hoitoon pääsy sujuisi tarvittaessa mahdollisimman nopeasti.
Näytteenottopisteessä asiakkaalle tulostetaan ennen näytteen ottamista lääkärin lähetteen mukainen yhteenveto kaikista sillä kertaa tilatuista tutkimuksista, niiden tutkimuskohtaisista hinnoista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, sekä 15 €:n suuruisesta näytteenotto- ja käsittelymaksusta. Asiakas voi tässä yhteydessä vielä halutessaan peruuttaa näytteenoton. Allekirjoituksellaan asiakas hyväksyy yhteenvedon ja sitoutuu maksamaan laskun sen saatuaan. Tämä yhteenveto on hyvä säilyttää laskun saapumiseen saakka, sillä
erittely ei enää tulostu laskulle, jossa näkyy vain yhteissumma. Tulokset ja lasku tutkimuksista lähetetään asiakkaalle hänen antamaansa suomalaiseen kotiosoitteeseen tutkimustulosten valmistumista seuraavana arkipäivänä. Tulokset voidaan lähettää myös suoraan hoitavalle lääkärille, jos lähetteessä on hänen yhteystietonsa ja asiakas näin haluaa. Jos potilaalla on useamman lääkärin tai lääkäriaseman lähetteitä ja tulokset halutaan lähettää useammalle pyytäjälle, jokainen lähete käsitellään omana tapahtumana (kaikista peritään erillinen näytteenotto- ja käsittelymaksu). Jos useamman lähetteen tulokset lähetetään vain potilaalle itselleen,
voidaan lähetteiden tutkimukset yhdistää yhteen tapahtumaan ja silloin peritään vain yksi käsittelymaksu.
Lain mukaan näytteenotosta tai tutkimuksista ei saa KELA-korvausta.
Alle 16-vuotiailta alaikäisiltä otetaan näytteitä itse maksavina asiakkaina, jos huoltaja on mukana ja allekirjoittaa lomakkeet, tai jos vanhemmilta on allekirjoitettu kirjallinen suostumus näytteenottoon ja laskun maksuun.
Lapsi allekirjoittaa lomakkeet, ja suostumus laitetaan niiden liitteeksi. 16 vuotta täyttäneeltä ei vaadita vanhempien allekirjoitusta/suostumusta, nuoren suostumus ja allekirjoitukset riittävät.
Tutkimuksia, joita laboratorioissamme ei voida ottaa itse tutkimukset maksavilta potilailta:
- Pelkkä näytteenotto
- Pelkkä näytteen käsittely ja postitus
- Laboratoriojärjestelmän ulkopuoliset tutkimukset
- Sikiöseulontojen laboratoriotutkimukset.
- Huumetestit (U-Huume-O, U-Huum-Ct)
- DNA-testit tai kromosomitutkimukset (-D pääte). Poikkeus: B –Lakt-D voidaan tehdä.
- Spirometriat tai rasitus-ekg-tutkimukset. Poikkeus: Spirometrioita voidaan tehdä silloin, kun
tutkimukset kuuluvat kyseisessä näytteenottopisteessä ISLABin toimintaan.
- Muut rasitustutkimukset, joihin liittyy lääkkeenanto
- Tukos- tai vuototaipumukseen liittyvät tutkimukset (esim. P-Vuotepe). Näissä hinta voi
muuttua jatkotutkimusten takia.
- Veren sopivuuskoe (B-XKoe) ja siihen liittyvä mahdollinen vasta-aineen tunnistus (BVRAbTu1) kaikilta potilailta. Lisäksi B-Vr+VrAb ja B-VRAb-O -tutkimukset potilaalta, jolla ei
ole suomalaista henkilötunnusta.
- Sieniviljelyt
- B-Morfo -tutkimus
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