Tulosta lomake

eTerveyspalvelusopimus
Puolesta asiointi
Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (myöh. SoTe) tarjoaa asiakkaan yhteyshenkilölle asiakkaan terveysasioiden hoitamiseen eTerveyspalveluita: tekstiviestipalvelua ja Internet-viestipalvelua. Yhteyshenkilö voi
valita haluamansa vaihtoehdot. SoTe ei peri käyttäjältä maksuja eTerveyspalvelun käytöstä.
Palvelujen käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan, yhteyshenkilön ja Turun kaupungin SoTen välillä. Sopimus
on voimassa toistaiseksi niissä yksiköissä, joissa on mahdollisuus asioida sähköisesti. Sopimuksen voi purkaa
milloin tahansa ottamalla yhteyttä SoTeen. Sopimus päättyy automaattisesti, kun asiakkaan asiakkuus Turun
kaupungin SoTessa lakkaa. Mikäli SoTe havaitsee eTerveyspalvelun käytössä tahallisia väärinkäytöksiä, voidaan evätä oikeudet käyttää eTerveyspalvelua.
1. Tekstiviestipalvelu
Turun kaupungin SoTe lähettää yhteyshenkilölle tekstiviestejä numerosta 16203 yhteyshenkilön ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Yhteyshenkilön tulee huolehtia matkapuhelinnumeron päivittämisestä. Numeroon 16203 lähetettyjä tekstiviestejä ei käsitellä.
Tekstiviestipalvelun vaihtoehdot:
1A SoTe voi lähettää yhteyshenkilölle asiakkaan terveyspalveluiden käyttöön liittyvää tietoa esim. ajanvarauksen peruuntuminen tai ilmoitus Internet-viestipalveluun tulleesta viestistä.
1B SoTe voi lähettää yhteyshenkilölle terveyspalveluiden käyttöön liittyvän tiedon lisäksi asiakkaan terveydentilaan liittyvää tietoa esim. laboratoriotutkimusten tulokset.
Rastita haluamasi vaihtoehto!
Haluan vaihtoehdon 1A
Haluan vaihtoehdon 1B
En halua tekstiviestipalvelua.
Matkapuhelinnumero, johon tekstiviestit saa lähettää
2. Internet-viestipalvelu
Internet-viestipalvelun käyttö asiakkaan terveysasioiden hoitamisessa edellyttää yhteyshenkilön tunnistamista ennen palvelun käyttöä. Yhteyshenkilön tunnistaminen on mahdollinen joko sähköisellä henkilökortilla (Väestörekisterikeskus) tai henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla (Handelsbanken, Nordea, Osuuspankki, Sampo Pankki, Sp/Pop, Tapiola, Ålandsbanken). Viestipalvelu käyttää suojattua yhteyttä (SSL).
Suojattu yhteys tarkoittaa sitä, että viestit on salakirjoitettu eivätkä asiattomat voi lukea, kopioida tai muuttaa niitä.
Internet-viestipalvelun vaihtoehdot:
2A SoTe voi lähettää yhteyshenkilölle asiakkaan terveyspalveluiden käyttöön liittyvää tietoa esim. ajanvarauksen peruuntuminen.
2B SoTe voi lähettää yhteyshenkilölle terveyspalveluiden käyttöön liittyvän tiedon lisäksi asiakkaan terveydentilaan liittyvää tietoa esim. laboratoriotutkimusten tulokset hoito-ohjein ja yhteyshenkilö voi kysyä
Turun kaupungin SoTen ammattilaiselta asiakkaan terveydentilasta.
Asiakkaan terveydentilaan liittyvät viestit tallentuvat sähköiseen terveyskertomukseen ja ovat osa Turun
kaupungin SoTen henkilörekisteriä kuten asiakkaan muutkin tiedot.
Rastita haluamasi vaihtoehto!
Haluan vaihtoehdon 2A
Haluan vaihtoehdon 2B
En halua Internet-viestipalvelua.
Yhteyshenkilön tulee ilmoittaa tiedoissa tapahtuneista muutoksista välittömästi SoTeen.

Olen lukenut sopimuksen ja ymmärrän sen sisällön.

Asiakkaan nimi________________________ Asiakkaan henkilötunnus_______________________________
Yhteyshenkilön nimi_______________________Yhteyshenkilön henkilötunnus___________________________

_________________________________________

______________________________

Paikkakunta ja päiväys

Asiakkaan allekirjoitus

______________________________
Yhteyshenkilön allekirjoitus
Sopimuksen teon yhteydessä varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne.
Palautus
Palautetaan siihen palvelupisteeseen, jossa
aiotaanasioida sähköisesti (esim.
terveysasema).

Sähköposti
eterveyspalveut@turku.fi

www-sivut
www.turku.fi/eterveyspalvelut
www.turku.fi/terveys

