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Abiraha ja sotsiaaltoetused
Parkinsoni tõve puhul
“Ma saan soodustusi, mis on aidanud nii mind kui ka
mu abikaasat”

Parkinsoni tõbi (PT)
Eluga toimetulek

Parkinsoni tõbe (PT) põdevad inimesed võivad
rahalistesse raskustesse sattuda oma erivajaduste,
ravimite, hoolduse ja abivahendite tõttu. Seetõttu on
krooniliste haigustega inimeste abistamiseks välja
töötatud toetuste süsteem.
Mõned neist toetustest on seotud konkreetse
haiguse ja puudega, olenemata muudest
sissetulekutest ja säästudest. Teiste toetuste
taotlustingimused on sissetulekutega seotud.
Eestis on Haigekassa soodusravimite nimekirjas PT
põhiravimid (levodopa preparaadid, dopamiini
agonistid, amantadiin) 100% kompensatsiooniga, s.t.
patsiendi enda katta jääb nn. retseptitasu 20 krooni.
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Puude aste koos vastava toetusega määratakse
kohalikus Vaegurluse Ekspertiisi Komisjonis (VEK)
perearsti poolt saadetud dokumentide alusel. Puude
astme määramise aluseks on vajadus kõrvalabi järgi
ja selleks tehtavad lisakulutused. Määrav on
funktsionaalne võimekus, s.t. toimetulek igapäevase
eluga: käimine, sh. trepist käimine, poest toidu
toomine, riietumine, toidutegemine jne.
Hooldajatoetus on mõeldud sügava või raske
puudega täiskasvanud inimese mittetöötavale
hooldajale.
Kui puudega inimese kasvatada või hooldada on
laps, on tal õigus puudega vanema toetusele.

Rehabilitatsioonitoetus makstakse tööealisele puudega
inimesele kuni 2-nädalase taastusravi hüvitamiseks.
Töötava puudega inimese tööalaseks ja
tasemekoolituseks on mõeldud täienduskoolitustoetus.
Puuetega inimestel on õigus taotleda soodustingimustel
tehnilisi abivahendeid. Nende ostmist, laenutamist või
nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad
taotleda tööealised isikud töövõime kaotusega alates
40% ja vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend
võimaldab parandada toimetulekut. Abivahendite
vajaduse määrab arst ning kirjutab selle kohta tõendi.
Selle alusel vormistatakse kohalikus sotsiaalabi ametis
isikliku abivahendi kaart, millega saab osta ja rentida
soodustingimustel abivahendeid.
Informatsiooni saamiseks muude teenuste kohta
(soodustusega transport, parkimine jm) tuleb pöörduda
elukohajärgse linna- või vallavalitsuse sotsiaaltöötaja
poole.
Alates 2003. aastast koostatakse ka puude määramist
taotlevatele täiskasvanutele rehabilitatsiooniplaan.
LISAINFORMATSIOON
Informatsiooni toetuste kohta saab kohalikust sotsiaalabiametist.
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