TURNUSY
REHABILITACJI
INTEGRACYJNEJ
wolność
ducha | ciała | umysłu
Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie
"Pomoc Maltańska" oddział w Barczewie

ZACZYNAMY 10 MAJA!

OFERTA
SKIEROWANA
JEST
DO OSÓB,KTÓRE:
wymagają opieki rehabilitacyjnej,
pielęgniarskiej i opiekuńczej.
są niepełnosprawne.
potrzebują kontaktu i przyjaźni z
ludźmi.

ZAPEWNIAMY:
pokoje 2 osobowe z instalacją
przyzywową oraz łazienką
sale terapeutyczne
kaplicę, gdzie odbywają się
msze w każdą niedzielę oraz
święta o godz 14:00
ogród, z którego pacjenci
korzystają w okresie letnim
całodzienne wyżywienie z
uwzględnieniem diet (5
posiłków)
świadczenia udzielane przez
lekarza rehabilitanta
świadczenia wysoko
kwalifikowanego zespołu
rehabilitacji
świadczenia masażysty
świadczenia udzielane przez
pielęgniarkę
świadczenia udzielane przez
opiekunkę medyczną

ogólną rehabilitację w
podstawowym zakresie,
celem zmniejszenia skutków
unieruchomienia oraz
usprawniania ruchowego (w
razie zapotrzebowania jest
możliwość rozszerzenia)
świadczenia neurologopedy
terapię zajęciową
edukację w zakresie ochrony
prawnej
prelekcje z seksuologiem
edukację zdrowotną
rodziny/opiekuna pacjenta do
samoopieki i samopielęgnacji
w warunkach domowych
świadczenia psychologa
świadczenia animatora
kultury
wysoko wykwalifikowany
personel
rodzinną atmosferę

PROGRAMY
TERAPEUTYCZNE
PROGRAM Z
PSYCHOLOGIEM
odkrywanie sensu w oparciu o wartości
aktywne radzenie sobie z przeciwnościami
życiowymi
indywidualne konsultacje psychologiczne
spotkania
w
formie
poradnictwa/terapii
psychologicznej
(w zależności od potrzeb grupy) wykorzystanie
C-Eye do terapii neuropsychologicznej
(w miarę zapotrzebowania) zajęcia w postaci
warsztatów grupowych prowadzonych w nurcie
integracyjnym (głównie bazując na logoterapii)

PROGRAM Z
SEKSUOLOGIEM
odkrywanie, czym jest seksualność człowieka
ochrona prawna seksualności człowieka
seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie
problemy seksualne u mężczyzn i kobiet z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego
seksualność osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym
seksualność osób ze stwardnieniem rozsianym i
dystrofiami mięśniowymi
seksualność osób z niepełnosprawnością
sensoryczną

PROGRAM
ANIMACJI KULTURY
spektakl/recital/koncert
zajęcia plastyczne
zabawy integracyjne
rozmowy nt. emocji po obejrzanym filmie

PROGRAMY
TERAPEUTYCZNE
PROGRAM SZKOLENIA
OPIEKUŃCZOPIELĘGNACYJNEGO
przyczyny powstawania odleżyn
profilaktyka i zapobieganie odleżynom
(edukacja pacjentów i rodzin)
leczenie odleżyn – ogólne, żywieniowe,
operacyjne
wsparcie psychologiczne pacjenta i rodziny

PROGRAM ROZWÓJU
OSOBISTEGO
marzenia o przeznaczeniu (cel)
systemy przekonań (siła tworzenia i siła
niszczenia)
jak zmienić niewidzialne w widzialne (siła
decyzji)
opanowanie technik wizualizacji

TERAPIA
NEUROLOGOPEDYCZNA
terapia dysfagii (w tym z wykorzystaniem
urządzenia VitalStim)
masaż logopedyczny
terapia ręki
usprawnianie motoryki narządów mowy
terapia afazji
terapia dyzartrii

PROGRAMY
TERAPEUTYCZNE
ŚWIADCZENIA
REHABILITACYJNE
Metody neurofizjologiczne:
PNF
Bobath
terapia funkcjonalna ręki
Fizykoterapia:
jonoforeza
galwanizacja
tono liza
prądy diadynamiczne
prądy interferencyjne
prądy TENS
elektrostymulacja
ultradźwięki
pole magnetyczne
laser wysokoenergetyczny punktowy
krwioterapia miejscowa
naświetlanie lampą sollux, biotron

Hydroterapia:
kąpiel wirowa kończyn dolnych (stawów
skokowych) / kończyn górnych
Masaż:
całkowity
częściowy

CENA POBYTU ZA 1 OSOBĘ:
4 500 PLN BRUTTO/TURNUS
14-DNIOWY
W ramach projektu "Aktywny Samorząd 2021" można
ubiegać się o dofinansowanie turnusu do 80% ceny!

OPŁATA ZA POBYT NIE
OBEJMUJE KOSZTÓW
(DODATKOWO
PŁATNE):
prania osobistej odzieży pacjenta
zakupu pieluchomajtek
środków higienicznych
leczenia odleżyn (opatrunków
specjalistycznych)
transportu sanitarnego do miejsca
zamieszkania lub innej placówki leczniczej
(z wyjątkiem stanów nagłych)
konsultacji lekarzy specjalistów
innych badań specjalistycznych

WYKAZ DOKUMENTÓW
DO PRZYJĘCIA NA
TURNUS:
wniosek o przyjęcie/karta kwalifikacyjna
wywiad rehabilitacyjny i zaświadczenie
lekarskie
zobowiązanie do zapłaty/umowa
wypisy z poprzednich hospitalizacji
wynik testu w kierunku wirusa COVID-19
(max. 4 dni przed terminem rozpoczęcia
turnusu) i zaświadczenie o szczepieniu
przeciw COVID-19 (2 dawki)

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA
JOLANTA OKLIŃSKA
CODZIENNIE W GODZ. 10:00 – 20:00

TEL. 695 422 830
MAIL: pelnomocnik@centrummaltanskie.pl
joklinska@interia.pl
www.centrummaltanskie.pl

www.facebook.com/mcpbarczewo/

