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Kurssi, jolle haen 
Kurssin nimi	 Kurssipaikka ja -aika 

	

Henkilötiedot 
Nimi 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 

Postinumero Asuinkunta 

Puhelinnumero 
 

Lähiomaisen puhelinnumero Sähköposti 
 

 

Kurssille hakeva läheinen                              (suhde hakijaan: puoliso, ystävä, vanhempi, lapsi, sisarus, muu) 
Nimi  
 

Henkilötunnus Suhde hakijaan 

Aikaisempi kuntoutus 
  En ole saanut kuntoutusta  

 
  Olen saanut kuntoutusta (mitä, milloin?)  

Sairautta koskevat tiedot 
Sairaus, jonka perusteella haen kurssille 
 

Sairastumisaika 

Hoitopaikka 
 
Hoitava lääkäri 
 

Oma hoitaja 
 

Muut sairaudet ja säännöllinen lääkitys, muuta huomioitavaa 
 
 
 
 
Moniresistentin bakteerin kantajuus 
 MRSA    ESBL   muu moniresistentti bakteeri, mikä? 

Omat tavoitteeni 
 Mitä odotat kurssilta? Mistä kaipaat tietoa?
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Toimeentulo ja ammatti 
  Opiskelu 
  Työssä  
  Työtön 
  Hoitovapaa 

 Sairasloma ajalla:  
  Kuntoutustuki tai osakuntoutustuki 
  Työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke 
 Vanhuuseläke 

Ammatti  
 

Avuntarve ja apuvälineet 
Avuntarve arkipäivän toimissa 
 
Päivittäin käytössä olevat apuvälineet 
 
Näkökyky 
 

Kuulo 
 

Liikkuminen 
 

Kurssille osallistuvan läheisen toimintakyky ja apuvälineet 
 

Erityisruokavaliot 
Erityisruokavalio 

Kurssille osallistuvan läheisen erityisruokavalio 
 

 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, joista käy ilmi terveydentila ja toimintakyky. Matkakorvausten ja mahdollisen 
kuntoutusrahan hakemista varten tarvitaan lääkärin suositus, joka voi olla kirjattuna potilaskertomukseen, B-lausuntoon, 
kuntoutusuunnitelmaan tai muuhun lääkärinlausuntoon. Ilman lääkärin suositusta Kela ei myönnä korvausta matkakustannuksista 
eikä mahdollista kuntoutusrahaa.  
 
Suostun, että tässä hakemuksessa antamiani tietoja voidaan käyttää hakemani sopeutumisvalmennuskurssin toteuttamisessa. 
Suostun, että tässä hakemuksessa antamani tiedot voidaan tallentaa Munuais- ja maksaliiton kuntoutusrekisteriin.  
 
Kurssihakemukset lähetetään osoitteella:   
 
Munuais- ja maksaliitto ry 
Kumpulantie 1 A, 6. krs.  00520 Helsinki.  
 
Ilmoitamme kurssivalinnan tuloksen noin kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  
 
 
Hakijan allekirjoitus 
 
 
 

  

Aika ja paikka                                                         Hakijan allekirjoitus 
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