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Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää 
MS-tautia sairastaville sopeutumisvalmennuskurs-
seja Kelan kustantamana.

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saa-
neille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat 
tietoa ja tukea sairauteen sopeutumisessa. 

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä 
koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeinoja 
arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sai-
raudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakun-
nan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja 
itsehoitoa.

KURSSIN TYÖNTEKIJÄT

• neurologian erikoislääkäri
• fysioterapeutti
• sairaanhoitaja 
• psykologi
• toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja,  

puheterapeutti ja/tai sosiaalityöntekijä

Päivittäisestä hoitotyöstä ja avustuksesta huolehtii 
kokenut hoitohenkilökunta.

HAKU

Hakiessasi kurssille, sinulla tulee olla viimeisen vuoden 
aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunni-
telma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta. Mo-
nesti ensimmäinen askel kurssille hakuun on siis ajan 
varaaminen lääkärille. Kursseille haetaan Kelan KU 132 
lomakkeella, johon B-lausunto tai kuntoutussuunnitel-
ma liitetään. Hakemukset palautetaan Kelan paikallis-
toimistoon.
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SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2021

kurssinro ajankohta

78664 8.–12.2.2021

78665 5.–9.7.2021

78666 8.–12.11.2021

Aina ajantasaiset kurssitiedot löydät nettisivuilta. 

MEILLE VOI TULLA TURVALLISIN MIELIN 

Kuntoutujien turvallisuus ja terveys on aina  
etusijalla. Hyvästä hygieniasta huolehtiminen on 
osa asiakasturvallisuuteen kuuluvaa rutiinia.

OTA YHTEYTTÄ

kuntoutussihteerit 
040 133 7010 tai 040 133 7009 
mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

Vaihemäentie 10, 21250 Masku



10/2020

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää 
MS-tautia sairastaville kuntoutuskursseja Kelan 
kustantamana.

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saa-
neille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat 
tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen. 

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä 
koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeino-
ja arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa 
sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arkielämässä 
selviytymistä, auttaa ymmärtämään sairauteen liittyviä 
toimintakyvyn rajoitteita ja tunnistamaan voimavaroja. 
Kurssin keskeiseen antiin kuuluu vertaistuki.

Täytämme Kelan laatuvaatimusten lisäksi palve- 
lulle asetetut lisälaatuvaatimukset, jotka Kela tarkistaa 
puolivuosittain.

Kurssit toteutetaan kahdessa osassa (10+5 vrk), 
joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus. Kurssille 
osallistuu kymmenen kuntoutujaa.

KURSSIN TYÖNTEKIJÄT

• neurologian erikoislääkäri
• fysioterapeutti
• psykologi ja neuropsykologi
• sairaanhoitaja
• sosiaalityöntekijä
• toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja, uroterapeutti, 

ravitsemusterapeutti ja/tai puheterapeutti

Päivittäisestä hoitotyöstä ja avustuksesta huolehtii 
kokenut hoitohenkilökunta.

KUNTOUTUSKURSSIT 2021

kurssinro ajankohta kenelle

78647 7.–16.4. ja 28.6.–2.7.2021 
läheisen osuus 30.6.–2.7.

T*

78650 3.–12.5. ja 16.–20.8.2021 
läheisen osuus 18.–20.8.

P**

78648 14.–23.6. ja 27.9.–1.10.2021 
läheisen osuus 29.9.–1.10.

T

78651 6.–15.9. ja 29.11.–3.12.2021 
läheisen osuus 1.–3.12.

P

78649 8.–17.12.2021 ja 28.2.–4.3.2022 
läheisen osuus 2.–4.3.2022

T

*T = työssä käyville, töihin palaaville,  
kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville

**P = poissa työelämästä oleville

Aina ajantasaiset kurssitiedot löydät nettisivuilta. 

MEILLE VOI TULLA TURVALLISIN MIELIN 

Kuntoutujien turvallisuus ja terveys on aina  
etusijalla. Hyvästä hygieniasta huolehtiminen on 
osa asiakasturvallisuuteen kuuluvaa rutiinia.

OTA YHTEYTTÄ

kuntoutussihteerit 
040 133 7010 tai 040 133 7009 
mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

Vaihemäentie 10, 21250 Masku

HAKU

Hakiessasi kurssille, sinulla tulee olla viimeisen vuoden 
aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunni-
telma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta. Mo-
nesti ensimmäinen askel kurssille hakuun on siis ajan 
varaaminen lääkärille. Kursseille haetaan Kelan KU 132 
lomakkeella, johon B-lausunto tai kuntoutussuunnitel-
ma liitetään. Hakemukset palautetaan Kelan paikallis-
toimistoon.
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