HAKUOHJEET KOTIMAAN KURSSEILLE
Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, avokuntoutusjaksoja sekä verkkokursseja allergiaa, astmaa
sekä ihosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen.
Tavoitteena on osallistujien tiedon ja taidon lisääminen, omahoidon
vahvistuminen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Kurssilaisten
kanssa työskentelevät esimerkiksi sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi ja lastenohjaajia. Asiantuntijoina
vierailevat kohderyhmän mukaan muun muassa lääkäri, ravitsemusterapeutti ja sosiaaliturvan asiantuntija.
Kotimaan sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia ja sisältävät täysihoidon.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin tai hoitajan suositus, jossa
tulee olla riittävät tiedot sairaudesta ja lääkityksestä sekä kuntoutuksen tarpeellisuudesta hakijalle. Matkakulut ja kuntoutusraha
korvataan Kelan käytännön mukaan.
Tulosta hakuohjeet ja -lomakkeet osoitteesta www.allergia.fi/
kuntoutus.
Täydennetyt hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry / kuntoutus, Paciuksenkatu 19,
00270 Helsinki.
Huomioi hakuajan päättymisajankohta.
Lisätietoja
p. 09 473 351
www.allergia.fi/kuntoutus
kuntoutus@allergia.fi

Allergia-, iho- ja astmaliiton kuntoutus 2018
LAPSIPERHEET JA NUORET
Ruoka-allergiaa sairastavat lapsiperheet
Kiipulan Kuntoutuskeskus, 13.-15.4.
Ihon sairauksia sairastavat lapsiperheet (Kela)
Kuntoutumiskeskus Apila, 4.-.8.6.
Allergiaa ja astmaa sairastavat lapsiperheet, 3-6- vuotiaat perheineen
Kiipulan kuntoutuskeskus, 11.-15.6.
Allergiaa, atooppista ihottumaa ja astmaa sairastavat nuoret
(paikka ilmoitetaan myöhemmin) 15.-17.6.
Allergiaa ja astmaa sairastavat lapsiperheet, 7-10- vuotiaat perheineen
Kiipulan kuntoutuskeskus, 25.-29.6.
Allergiaa ja astmaa sairastavat lapsiperheet, 11-14- vuotiaat perheineen
Kiipulan kuntoutuskeskus, 2.-6.7.
Ihon sairauksia sairastavat lapsiperheet (Kela)
Kuntoutumiskeskus Apila, 30.7.-3.8.
Astmaa sairastavat lapsiperheet
Kiipulan Kuntoutuskeskus, 19.-21.10.
Alopeciaa sairastavat lapsiperheet
Kiipulan Kuntoutuskeskus, 26.-28.10.

AURINKOPAINOTTEINEN SOPEUTUMISVALMENNUS
1. Alkujakso 18.-19.10 ja pääjakso 19.10-2.11.2018
2. Alkujakso 22.-23.11 ja pääjakso 23.11.-7.12.2018
Lisätietoja aurinkopainotteisesta sopeutumisvalmennuksesta
www.allergia.fi/kuntoutus

VERKKOKURSSIT
Järjestämme verkkokursseja, joissa on aiheena astma sekä eri ihosairaudet. Kurssilla saat ammattilaisten tietoa ja ohjausta sekä vaihdat kokemuksia muiden kanssa. Viiden viikon aikana teet kurssitehtäviä nettisivuilla tai kännykkään ladattavan
appsin kautta. Tehtäviin menee aikaa viikossa noin pari tuntia.

Prurigo nodularista sairastavat aikuiset
Kiipulan Kuntoutuskeskus, 6.-8.4.

Astma 			
Atooppinen ihottuma
Hidradenitis suppurativa
Alopecia 		
Atooppinen ihottuma
Mastosytoosi		
Astma 			
Käsi-ihottuma 		

Yli 60v. Ihosairauksia sairastavien kurssi
Kylpylähotelli Peurunka, 28.-31.5.

AVOKUNTOUTUS

AIKUISET
Atooppista ihottumaa, vakavaa allergiaa tai astmaa sairastavat aikuiset
Kiipulan Kuntoutuskeskus, 2.-4.3.

Harvinaisia ihosairauksia sairastavien aikuisten kurssi
Kylpylähotelli Peurunka, 12.-14.6.
Jäkälöitymisihosairauksia sairastavat aikuiset naiset
Kuntoutumiskeskus Apila, 9.-11.11.
Astmaa, allergiaa ja atooppista ihottumaa sairastavat työikäiset
Härmän Kuntokeskus, 12.-16.11.
Astmaa, allergiaa ja atooppista ihottumaa sairastavat eläkeikäiset
Härmän Kuntokeskus, 12.-16.11.

1.2- 8.3.2018
27.2-27.3.2018
13.8-10.9.2018
12.9-10.10.2018
1.- 29.11.2018
5.11- 3.12.2018
12.11- 17.12.2018
19.11-17.12.2018

Järjestämme vuoden aikana 5 kpl neljän kerran avokuntoutusjaksoa.
Kuntoutusjaksojen ajankohdat sekä paikkakunnat julkaisemme verkkosivuilla
www.allergia.fi/kuntoutus.

