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Diabetesliiton järjestämä valmennuskurssi on tarkoitettu sinulle insuliinipumppua 
käyttävä yli 18-vuotias tyypin 1 diabeetikko, joka haluat syventää insuliinipumpun 
käyttötaitojasi ja kaipaat lisäkeinoja diabeteksesi hoitoon tai hoidon tehostamista.

Valmennukset järjestetään Tampereella Diabeteskeskuksessa, Diabetesliiton omassa 
toimipaikassa Näsijärven rannalla.

Kurssilaistemme kokemuksia:
Aikaa keskittyä itseensä ja omahoitoon. v Asiantuntemus oli kaikilla kouluttajilla huipputasoa. v Pieni 
tiivis ryhmä auttoi asioiden jakamisessa, vertaistuki hyvin vahva. v Tietoa tuli paljon ja sellaista, mitä ei 
ollut koskaan aikaisemmin puhuttu. v Auttaa jaksamaan arjessa. v Rankka kurssi. mutta hyödyllinen.

Lisää tietoa kääntöpuolella

Ku
rss

eja diabeetikoillejo yli
40 vuotta

Tunnetko kaikki insuliinipumppusi tarjoamat mahdollisuudet?

Osaatko soveltaa sen ominaisuuksia päivittäisessä elämässäsi?

Tarvitsetko apua verensokeriseurannan  
ja sensoroinnin tulkintaan ja hyödyntämiseen?

Insuliinipumppu  
tehokkaaseen käyttöön     
Valmennuskurssi pumppua käyttäville  

aikuisille tyypin 1 diabeetikoille
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Insuliinipumppu tehokkaaseen käyttöön     
Valmennuskurssi pumppua käyttäville tyypin 1 diabeetikoille

Lisätietoja
www.diabetes.fi/kuntoutus 
Kurssisihteeri Tiina Paronen, p. 050 31 06 610, tiina.paronen@diabetes.fi
Kurssisihteeri Pirkko Toivonen, p. 050 31 06 610, pirkko.toivonen@diabetes.fi

Tule mukaan
Kurssien ajankohdat ja hakuohjeet: www.diabetes.fi/pumppukurssi

Kurssille voi tulla oman hoitopaikan tai kotikunnan maksusitoumuksella tai itse maksaen.  
Kun kurssille on lääkärin lähete, Kelasta voi hakea matkakorvausta. 
Työelämässä oleva voi hakea ansionmenetykselle Kelan kuntoutusrahaa. 

Hinta
Viiden päivän kurssi sisältää täysihoidon, ohjelman, erikoislääkärin ja diabeteshoitajan yksilövastaanoton 
ja tarvittavat konsultaatiot. Hinta 1100 €*

*alv 0 % veroton terveydenhoitopalvelu, ALVL 34–36 §

Miksi valmennuskurssille?

Moniammatillisen tiimin osaaminen osallistujien käytössä
Diabeteshoitaja, diabeteslääkäri, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, jalkojenhoitaja ja 
vapaa-ajanohjaaja huolehtivat, että diabeteksen hoidon kaikki osa-alueet käydään läpi.

Yksilöllinen omahoidon tuki monin menetelmin
Kurssilla on luentoja, ryhmävastaanottoja (pienryhmiä),  käytännön harjoittelua ja yksilövastaanotto/ja.  
Viikon aikana jaetaan kokemuksia ja opitaan toisilta diabeetikoilta. 
Ohjelman painotukset muotoutuvat ryhmän tarpeiden mukaan.

Eri asiantuntijoiden ohjaamat pienryhmät ovat tehokas tapa kerrata ja päivittää omahoidon 
osaamista. Käytännön harjoittelu tukee tietojen ja taitojen omaksumista. Asiantuntijan ohjaama 
ryhmäkeskustelu on yhdessä vertaistuen kanssa usein toimivampi ja tehokkaampikin apu kuin 
yksilövastaanotto. 

Ravitsemustietoa ja taitoa sekä tarvittaessa tukea painonhallintaan. Kurssilla on diabeetikoiden 
ohjaukseen erikoistunut ravitsemusterapeutti. Kaikki kurssin ruokailutilanteet ovat ohjaus- ja 
oppimistilanteita. Liikunta on keskeinen osa jokaista kurssia.

Yksilöllistä asiantuntijaohjausta
Diabeteshoitajan ja erikoislääkärin yksilövastaanotto, mahdollisuus maksulliseen jalkojenhoitajan, 
fysioterapeutin, psykologin tai ravitsemusterapeutin yksilövastaanottoon. 

Tukea psyykkiseen jaksamiseen ja lisää motivaatiota hoitoon. Kurssi auttaa jaksamaan diabeteksen 
omahoidossa ja löytämään ratkaisuja hoitoväsymykseen.
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40 vuotta

Kurssi on lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa sopeutumisvalmennusta. Diabeteskeskus on Diabetesliiton omistama yksityinen 
terveydenhuoltopalvelujen tuottaja (sopeutumisvalmennus, terveydenhuollon vastaanottotoiminta).
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