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Rintamaveteraanien kuntoutus Turussa
Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea ne turkulaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada
kuntoutusta jonkin muun lain perusteella.
Kuntoutusvaihtoehdot
Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusjakso on 10 vrk:n pituinen 1.9.2005 voimaan tulleen asetuksen mukaan, kun veteraani on omatoiminen eli hänen toimintakykyluokkansa on 3. Laitoskuntoutusjakson pituus on 14 vrk, kun veteraanin toimintakykyluokka on 2, eli hän tarvitsee jonkin verran apua, tai toimintakykyluokka
on 1 eli veteraani tarvitsee paljon apua.
Toimintakykyluokat
3

veteraani selviytyy täysin omatoimisesti liikkumisessa ja päivittäisissä
toiminnoissa (kuntoutusjakson pituus 10 vrk)

2

veteraani tarvitsee apua liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa

1

veteraani on hyvin vajaakuntoinen ja tarvitsee apua monissa päivittäisissä toiminnoissa

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa 10-14 vrk:n ajan riippuen veteraanin toimintakykyluokasta. Aviopuolison lääkärinlausunto on toimitettava veteraanineuvojan
toimipisteeseen ennen päätöksentekoa.
Laitoskuntoutusta voi saada joka toinen vuosi ja välivuosina myönnetään
avokuntoutusta määrärahojen puitteissa.
Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutusjakso on 10 päivän mittainen ja toteutuu Ruissalon kylpylässä. Päivät ollaan kuntoutuksessa ja yöt kotona. Päivään kuuluvat kuntoutushoidot, ateria ja kahvi. Kylpylässä on käytettävissä lepohuone, jossa voi
levätä hoitojen välillä. Kuntoutuspäivien ajankohdan voi sopia itse; veteraani
voi käydä kuntoutuksessa esim. päivän viikossa, yhteensä 10 kertaa.

Avokuntoutus

Avokuntoutusjakso sisältää 20 fysioterapiakertaa hoitolaitoksessa, jonka
veteraani valitsee päätöksen mukana tulevasta listasta. Fysioterapiaa voidaan myöntää myös 30 hoitokertaa, jos veteraanin toiminta- ja liikuntakyky
on oleellisesti alentunut. Fysioterapiaa voi saada tarvittaessa myös kotikäynteinä. Avokuntoutusta voidaan myöntää joka vuosi, ellei veteraani halua laitoskuntoutusta.
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Jalkojenhoito

Jalkojenhoito on myös kuntoutusvaihtoehto. Jos veteraani haluaa vain jalkojenhoitoa ja jaloissa on erityistä hoidettavaa, esim. jalka- tai kynsisientä, tarvitaan lääkärin kirjoittama kuntoutuslähete, jossa sairaus todetaan ja hoitokertoja suositellaan. Hoitoja voidaan myöntää enintään 9 kertaa.
Kuntoutusvaihtoehtojen lisäksi jalkojen perushoitoa saa enintään 3 hoitokertaa. Ne veteraanit, jotka ovat saaneet edellisenä vuotena jalkojenhoitoa, saivat kolmeen jalkojen perushoitoon oikeuttavan päätöksen suoraan
kotiinsa seuraavan vuoden tammi-maaliskuussa. Ne veteraanit, jotka eivät
ole saaneet jalkojenhoitoa aiemmin, voivat soittaa aamupäivisin veteraanineuvojalle.

Matkakorvaus

Matkakorvauksia voi hakea Kelalta. Hoitolaitokselta saa matkakorvaushakemuksen, johon tulee liittää matkakuitit ja kuntoutuspäätös liitteineen. Matkat korvataan valtion rahoittamassa avo- ja laitoskuntoutuksessa, veteraanin terveydentila huomioon ottaen, täysimääräisinä halvimman matkustustavan mukaan. Tiedustelut matkakorvauksista p. 020 692 204.

Hakuohjeet

Rintamaveteraanien kuntoutusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksena
on hoitavan lääkärin kirjoittama kuntoutuslähete. Terveyskeskuslääkärin kirjoittama lähete ohjautuu suoraan veteraanineuvojalle, mutta muiden lääkäreiden kirjoittamat lähetteet toimitetaan osoitteeseen:
Turku hyvinvointitoimiala
Lääkinnällinen kuntoutus/Veteraaniasiat
PL 1
20701 Turku

Tiedustelut

Veteraanineuvoja, p 02 266 2265
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