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Vaatteet ovat ihopotilaan apuväline ja tietyissä tilanteissa yksilöt voivat hakea korvauksia vaatetuksen hinnasta osana
ihosairauden hoitoa.
UV-vaatetus on ensisijaisesti valoherkistymäpotilaiden apuväline, koska heillä ei ole muuta keinoa aurinkovoiteiden
lisäksi suojautua valolta kuin vaatetus. On myös muita, esim. synnynnäisiä geneettisiä ihosairauksia, jossa potilaalla on
omaan ongelmalliseen ihosairauteen liittyviä vaikea-asteisia ihoon liittyviä toimintahäiriöitä. Tällöin ihon pintaa
lähinnä oleva vaatetus sekä ulommaisin vaatetus ovat apuvälineen asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi
harvinaisiin kuuluvat iktyoosi, Epidermolysis bullosa, Xeroderma pigmentosum ja Incontinentia pigmenti.
Kolme tavallisinta väylää korvattavuusasioissa ovat: lääkinnällinen kuntoutus, vammaispalvelulain ylimääräiset
vaatekustannusten korvaukset ja Kelan vammaisetuudet.
Vammaistuki ja vammaispalvelu ovat kaksi eri asiaa. Vammaistuki on Kelan etuus, vammaispalvelulain tukitoimia
käsittelee ja päättää kotikunnan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä.
Aina on kuitenkin muistettava, että asiakkaan oma yksilöllinen tilanne tulee selvittää. Sitä kautta hänen kohdallaan
osataan valita oikea väylä vaatteiden korvattavuuden osalta ja tehdä asianmukaiset selvitykset. Ei ole yhtä ainoaa
kaavaa, jonka mukaan haitta, toimintakyvyn ongelmat, perustaudin hoito ja vaate määritellään. Tarvekartoitusta tekee
asiakkaan kanssa hoitava lääkäri, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, omahoitaja.
•Lääkinnällinen kuntoutus on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimialuetta. Tällöin apuvälineen
saamiseksi tehdään selvitys hoitavan lääkärin kanssa ja aloite maksusitoumuksen saamiseksi käynnistyy
hoitovastuuyksikössä. Potilaan saadessa myönteisen päätöksen aloitteeseensa maksajatahona on terveydenhuolto:
oma kotikunta suoraan tai kuntayhtymän sairaala välillisesti.
•Vammaispalvelulain tukitoimet ovat kotikunnan sosiaalitoimen kautta haettavia tukimuotoja. Ylimääräisten
vaatekustannusten korvaus on kaikkia vammaisia koskeva harkinnanvarainen etuus. Tällöin hakemus
vaatekorvauksesta tehdään vammaispalvelusta vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Korvaus menee sosiaalitoimen kautta
oman kotikunnan budjettimäärärahoista.
•Jos asiakkaalla on monenlaisia toimintakyvyn ongelmia ja sairaudesta aiheutuu haittaa, joka ylittää Kelan
vammaistuen, lapsen hoitotuen tai eläkkeensaajan hoitotuen perusteet, asiakas voi esittää apuvälineistä aiheutuvan
kustannuksen osana vammaisetuuden saamisen perusteiksi, tai vaikeissa ihosairauksissa osana toimintakyvylle
aiheutuvaa haittaa. Vaate ei ole tällöin satunnainen, vaan jatkuva sairauden problematiikasta aiheutuva kustannus.
Kelan tukea ei voi hakea vaatteelle yksittäisenä apuvälinekustannuksena.
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