HUS Bilddiagnostik
Beställning av bildkopia
Du kan beställa en bildkopia på CD/DVD av bilddiagnostiska bilder. Det lagras också ett bildvisningsprogram på disken. Visningsprogrammet fungerar på
Windows operativsystem (95, 2000, XP, 7 och 10).
Du kan göra beställningen genom att besöka vilken
som helst av HUS Bilddiagnostiks röntgenenheter eller skicka den här blanketten till någon av verksamhetsställen till höger.
Om beställaren är någon annan än patienten eller
patientens vårdnadshavaren behövs en fritt formulerad fullmakt som undertecknats av patienten.
En utskriven kopia av bilder kostar 25 euro och den
levereras per post. Fakturan skickas till den adress
som uppgetts. Om fakturan inte betalas senast på
förfallodagen, överförs den till en inkassobyrå för indrivning.

Hyvinge sjukhus röntgen
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Jorv sjukhus röntgen
PB 800
00029 HNS

Nya barnsjukhusets röntgen Lojo sjukhus röntgen
PB 347
Sjukhusvägen 8
00029 HNS
08200 Lojo
Mejlans sjukhus röntgen
PB 340
00029 HNS

Pejas sjukhus röntgen
PB 900
00029 HNS

Borgå sjukhus röntgen
Sjukhusvägen 1
06150 Borgå

Cancerklinikens röntgen
PB 180
00029 HNS

Raseborgs sjukhus röntgen Tölö sjukhus röntgen
PB 1020
PB 266
10601 Ekenäs
00029 HNS
Patienten kan beställa en kopia av patientjournal eller röntgenutlåtanden utan kostnad från sjukhusets arkiv. Den innehåller inte bildkopia av bilddiagnostiska bilder.

Patientens personbeteckning

Patientens namn

Beställarens namn, om annan än patienten (krävs fullmakt) eller vårdnadshavarens namn, om patienten under 15 år *
Patientens eller vårdnadshavarens adress (faktureringsadress och postadress för bildkopia*)
Datum och underskrift

Telefonnummer

*) Vid gemensam vårdnad om barnet och om barnets hemadress enligt befolkningsregistret inte är densamma som för den
vårdnadshavare som begär informationen, ska till kopieringsbegäran även bifogas en kopia av ett domstolsbeslut om gemensam vårdnad eller av ett avtal om gemensam vårdnad. Annars skickas informationen till barnets hemadress enligt befolkningsregistret på barnets namn.

Undersökningsdatum

Undersökning

Priset
CD/DVD-kopia 25 €, inkl. leveranskostnader
Fylls i av enheten som producerar bildkopian:
Enheten som producerat kopian (ansvars enhets nummer):

Fakturans summa (euro)
25,00 €
Postningsdatum:

Om faktureringen inte görs via Radu skickar HUS Bilddiagnostik blanketten för fakturering och bokföring:
HUS Tukipalvelut, Talouspalvelut, Myyntilaskutus, PL 680, 00029 HUS
Tulotili: 302700, Suorite: S36, Alv 7.1, Tulosyksikkö: 122 HUS Kuvantaminen
Kuvakopiotilaus_RU 2019

