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Elämässä kiinni
pysyminen

Parkinsonin tautiin
sairastumiseen liittyvät
taloudelliset ja
lainopilliset asiat
”Saan taloudellista tukea, joka on auttanut itseäni ja
miestäni.”
Parkinsonin taudista aiheutuu sairauden hoitoon ja
tarvittavaan apuvälineistöön liittyviä ylimääräisiä
kuluja sairastavalle. Tämän vuoksi on olemassa
taloudellisen tuen muotoja, joita on oikeus saada.
Joidenkin tukien saatavuuteen vaikuttaa sairauden
vaikeusaste ja siitä aiheutuva avun ja tuen tarve tai
kustannusten määrä. Toiset tuet ovat tulosidonnaisia,
joten niiden saatavuus riippuu myös tulotasosta.
Parkinsonin tautia sairastava on oikeutettu
eläkkeensaajan hoitotukeen. Kela maksaa hoitotukea
tarvittavan hoidon tai erityiskustannusten
korvaamiseksi eläkkeensaajalle, jonka toimintakyky
on pitkäaikaisesti alentunut.
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Hoitotuen lisäksi Kela maksaa pienituloiselle
eläkkeensaajalle asumistukena osan hänen
kohtuullisista asumiskustannuksistaan. Kela maksaa
korvausta myös sairastavalle aiheutuvista
lääkekustannuksista, lääkärin määräämistä hoito- ja
tutkimuskuluista, yksityislääkärin palkkioista sekä
joistakin matkakustannuksista.
Kelasta haettavia tukia varten on olemassa
yksityiskohtaisia, valmiita hakemuslomakkeita, jotka
pitää täyttää. Niitä saa paikallisesta Kelan toimistosta.

Parkinsonin tautia sairastavat, jotka tarvitsevat apua
päivittäisissä toiminnoissaan, voivat hakea palveluita ja
tukitoimia myös asuinkunnaltaan. Kunta voi myöntää
sairastavalle esimerkiksi kotipalvelua, kuljetuspalveluja tai
muita jokapäiväisessä elämässä tarvittavia palveluja ja
tukitoimia.
Kunta maksaa omaishoidon tukea Parkinsonin tautia
sairastavan kotona tapahtuvasta hoidosta. Omaishoidon
tuesta tehdään aina sopimus hoitajan ja kunnan välillä.
Jos sairastuneella on vaikeuksia hoitaa itse avustuksiin
tai eläkkeisiin liittyviä asioita, hän voi valtuuttaa toisen
henkilön hoitamaan näitä asioita asiamiehenään.
 Jos sairastunut ei tunne ketään sellaista henkilöä, jonka
hän haluaisi valtuuttaa asiamiehekseen, hän voi pyytää
kunnalta apua. Kunnilla on ammattitaitoisia edunvalvojia.
Hoitotahdon (ns. hoitotestamentin) tekemistä kannattaa
harkita siinä tapauksessa, jos sairastunutta huolestuttaa
annettavaan lääketieteelliseen hoitoon (esimerkiksi
keinotekoiseen ruokintaan tai elvytykseen) liittyvät asiat
sairauden pahentuessa. Hoitotahdosta käyvät ilmi
sairastuneet omat toiveet, jotka näin tulevat
hoitohenkilökunnan ja omaisten tietoon ja huomioon
otettaviksi hoitotoimenpiteistä päätettäessä.
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