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Sirpaletiedosta oman tilanteen ymmärtämiseen. 
Kokonaiskuva tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta hahmottuu. 
Lisää jaksamista arkeen. 
Intoa elämään. Hyvä elämänlaatu on mahdollista diabeteksesta huolimatta. 

Hyviä elämän aineksia 
tyypin 2 diabeetikon arkeen
Kurssi sopii vastasairastuneille alkuohjaukseksi  
sekä pidempään tyypin 2 diabetesta sairastaneille oman hoidon tehostamiseksi. 

Kokeneen ammattilaistiimin ohjaamalla kurssilla huomaa ja ymmärtää, miten suuri merkitys terveydelle 
ja hyvinvoinnille on omalla hoidolla ja elintavoilla. 

Vertaistuki ja onnistumisen kokemukset auttavat eteenpäin. 

Kurssin teemoja: 
• Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen.
• Tyypin 2 diabetes sairautena ja diabeteksen yhteys muihin sairauksiin.
• Hoidon tavoitteet, keinot ja seuranta. 
• Terveellinen syöminen ja painonhallinta.
• Liikunnasta iloa ja kuntoa. 
• Jalkojen omahoito.

Lisää tietoa kääntöpuolella
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Hyviä elämän aineksia 
tyypin 2 diabeetikon arkeen

Kursseillemme ovat tervetulleita diabeetikot kaikkialta Suomesta.  
Ei tarvitse olla Diabetesliiton jäsen.

Kokeneet ammattilaiset
Kurssilaisten kanssa työskentelevät diabeteksen hoidon ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus 
Diabeteskeskuksen kuntoutuskursseilta. Mukana ovat diabeteslääkäri, diabeteshoitaja, 
ravitsemusterapeutti, psykologi, liikuntasuunnittelija, jalkojenhoitaja, emäntä ja vapaa-ajan ohjaaja.

Käytännönläheinen ohjelma
Viiden päivän ohjelmassa on paljon käytännönläheistä ryhmäohjausta, jota kurssilaisten keskinäinen 
vertaistuki vahvistaa. Kurssiin kuuluu diabeteshoitajan vastaanotto, ja erikoislääkäri ottaa tarvittaessa 
kantaa lääketieteelliseen hoitoon. Ruokailu on osa ohjausta – kurssilla tarjottava ruoka täyttää 
ravitsemussuositukset ja Sydänmerkki-kriteerit.

Hinta
Kurssin hinta (ma–pe) on 990 €. 
hinta sisältää viiden (5) päivän kurssin, täysihoidon, opetuksen ja tarvittavat vastaanottokäynnit.
Kurssille voi tulla myös oman läheisen kanssa, kurssin hinta läheiselle on 440 €.

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. 

Kurssien ajankohdat ja hakuohjeet:
www.diabetes.fi/t2d

Diabeteskeskus on Diabetesliiton 
valtakunnallinen kurssikeskus 

ja toimipaikka Tampereella. 
Ajoaika meille on noin 30 minuuttia 

Tampereen keskustasta.

Lisätietoja
Kurssisihteeri Tiina Paronen
p. 050 31 06 610
tiina.paronen@diabetes.fi

Kurssisihteeri Pirkko Toivonen
p. 050 31 06 610
pirkko.toivonen@diabetes.fi


