ELEKTRONISKA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER
Pargas stad erbjuder (den egna befolkningen) e-tjänster inom hälso- och sjukvården.
Tjänsterna är avgiftsfria. Till portalen loggar man in sig med mobilcertificat eller med
nätbankens koder.
E-tjänsterna är inte avsedda för brådskande ärenden!
Till e-tjänsterna hör: tidsbeställning, meddelandeservice, SMS-service samt blankettservice (tas i bruk
senare)
Kriterier för tidsbeställning
Då du bokar en tid, vänligen fyll i orsaken till besöket för att personalen skall kunna förbereda sig inför
besöket/samtalet.















Laboratoriet:
Prover tas endast med läkar- eller hälsovårdarremiss. Pappersremisser från specialsjukvården
eller privata sektorn bör tas med.
Till sockerbelastning- och blåstester (spirometri och bronkodilatation) bör man boka tid per
telefon.
Om du är osäker om provet kräver att du är oäten, var för säkerhets skull oäten eller kontakta
laboratoriet per telefon.
För prover som levereras till labben (t.ex. urinprov) behöver man inte boka tid.
Då det gäller laboratorietider behöver man inte ange en orsak till besöket.
Rådgivning:
Preventivrådgivningens årskontroller är vart tredje år hos läkare och åren däremellan hos
hälsovårdare. Tiden till hälsovårdare kan man boka via portalen. För att få läkartid bör man boka
tid per telefon. Via egen Kanta kan man se planerna för följande besök.
Barnrådgivningens 2, 3 och 6 års kontroller kan man boka via portalen. Vid 6 årsbesöket får barnet
vaccin. Övriga kontroller bokas per telefon. OBS! För att uträtta ett ärendeelektroniskt i stället för
någon annan behöver man göra en fullmakt på hälsostationen eller rådgivningen.
Mödrarådgivningens tider bokas per telefon.
Sjukskötare:
Öronspolning. Börja mjuka upp vaxproppen med olja eller droppar ca två dagar innan den bokade
öronspolningstiden.
Injektioner. Läkemedel som sticks under huden eller i muskeln på sjukskötarens mottagning.
Gäller inte vaccinationer.



Diabetesskötare:
Telefontider kan bokas.



Läkare:
Telefontid kan bokas till läkare.

SAMTIDIGT KAN MAN HA HÖGST TRE BESTÄLLDA TIDER!!
Även de tider man bokat per telefon syns i portalen.

Vid förhinder kom ihåg att annullera den bokade tiden!!
Länken till portalen hittar du här: https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-te

