RAMOWY PROGRAM TURNUSU usPrawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych
ze schorzeniami

-

-

:

z dYsfunkcjq narzqdu ruchu, w tym dla osób poruszajqcych
się na wózkach inwalidzkich,
z dYsfunkcjq narzqdu ruchu, z wyłqczeniem Ósób poruszajqcych
się na wózkach

inwalidzkich,

ze schorzeniami ulcładu krqżenia,
ze schorzeniąmi układu oddechowego,
ze schorzeniami reumatycznymi,

z chorobami neurologicznymi,
z chorobq psychicznq,
z culłzycq,
z dysfunkcjq narzqdu słuchu,
z dysfunkcjq narzqdu wzroku,
kobieĘ po mastektomii.
Kadra rcalizującaprogram turnusu :
- kierownik turnusu

-

lekarz
pielęgniarka
specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej
specjalista do spraw rekreacji
pedagog lubpsycholog
tłumaczjęzykamigowego
organizator : ZUSiR,,Medical-Chemist" Spj., Bydgoszcz,ul. G. Zapolskiej 2
Nazwa Ośrodka:
Termin turnusu :
cele tumusów:

-

integracja Środowiskowa, nawlęanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
poprawa stanu zdrowia i sprawności psychoftzycznej,
ZmlananegatYwnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia,
wprowadzęnie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzania cżasu,

rozwijaniezainteresowń,
wytworzenie potrzeby odniesienia sukcesu,
prowad zenie zabiegów leczniczo-usprawriaj
ących.

Zńożęniaprogramowe

:

Cele i zadania turnusu rehabilitacyjnego będą realizowan e poptzezformy i
metody dostosowane do
wieku uczestników turnusu, stopnia i rodzajuich niepełnosprawności otaz zapotrzebowania,
wg
następuj ącego specyfi kacj i :

1.

usPrawnienie ftzyczne ( przyrvrócenie sprawn ościfizycznej i psych icznej):
a/ wstępna i końcowa ocena stanu zdrowia,
bl zlęcenie zabiegow usprawniaj ąco - leczniczych,
c/ całodobowa opieka pielęgniarska,
2, rehabilitacja psychiczna:
al zajęcia socjoteraPeutyczne - tematyka zajęć związana z zagadnięniami dotyczącymi
usprawnienia funkcj onowania w kontaktach interpersonalnych,
b/ Poradnictwo indYłvidualne i zbiorowe
- rozwij'anie świadomościuczestników tumusu na
temat indYrvidualnych schorz ęń orazpogłębianió wiedzy na temat placówek
wspomagających osoby niepełnosprawne,
c/ gruPY wsParcia - Pogadanki na temat problemów z jakiminajczęściej
stykają się osoby
niePełnosPrawne, Przedstawianie sposob-ów ich rozwiązaniu, ror*iiuniJ
w uczestnikach
poczucia własnej wartościoraz sensu życia,
dl terapia zaj ęciowa - arteterapia, choróote rapia, muzykoterapia.

a

zajęcia integracyj no-adaptacyj ne :
a/ zajęciasPortowe i rekreacyjne ( wycieczki, spacery, zawody,konkursy, karaoke, inne
),
bl.zajęlią integracyjno-adaptacyjne ( spotkania mające na celu bliższę póznanie się osób
nieŚmiałYch, poprzez udziŃ w recitalach, spotkaniaóh z piosenką, ogniskach, wieczorkach
tanecznych, w wieczorach poezji, wyjścia do teatru, opery lub kina, inne
),
cl zajęciaintegracyjne i interakcyjne - zĄęciaoparte na sprecyzowanym scenariuszu,
którym przewodzi osoba prowadząca.
4. zĄęcia kulturalno - oświatowe, dy dalły czne i wychowawczo-profi laktyczne :
a/ Prowadzenie wykładów na temat chorób objętych zakresęm profili lĆczniczych( istota
schorzenia, profilaktyka zachorowania, leczenie farmakologiczne,profilaktyka powikłań,
higiena życia),
b/ Promocj a zdrowia w formie nauki zdrowego trybu życia (zwalczanie nałogów,
vlrytwarzanie nawyków zdrowego żywienia,wytwarzarlie nawyków aktywnoŚci ruchowej
PoPrzez Ówiczęnia i naturoterapię oraz taniec, systematyczną i pows zechnąkontrolę
czYnników rYzYka chorób cyrvilizacyjnych, wczesną diagnostykę, podnoszenie poziomu
wiedzy społecznej o warunkach i potrzebach zdrowia ),
cl Prowadzenie wykładów na tematy związane ze schorzeniarrńprzyjmowanych grup
rehabilitacYjnych ( miażdżycajakoczynnikryzykaw schorzeniicrr-unaau l<rązenia, choroba
niedokrwienia serca, zawałmięśniasercowego, nadciśnienietętnicze, cukrzyca-choroba
PrzemianY materii, choroby układu oddechowego-profilaktyka i leczenie, choroby
reumatyczne, osteoporoza -obj awy, |eczenie, inne
),
d/ klimatoterapia (walory klimatyczne podwyższają skuteczność stosowanych antybiotyków
oraz preparatów immunostymulujących) - spacery, piesze wycieczki, gty i zabawy z
wykorzystaniem naturalnych walorów uzdrowiska ),

Kolejny

ZĄęcia indyrvidualne i grupowe

Pierwszy

Przyj ęcie grupy, zakwaterowanie, badani a
-stęprró rukoRcro.re
zleceniem zabiegow usprawniaj ąco - leczniczych.
zębranie informacyj no-integracyj ne (kilkuzdaniowe przedstawienie
się przez uczestników turnusu).
I,5 godz.
Zajęciatopograficzne - wspólny spacer po uzdrowisku,
poznanie miej scowości.
7,5 godz.
Wieczorek integracyjn o - zapoznawczy.
3,0 godz.

Drugi

e nie fizy czne - zabie gi leczńcze, rel aks acj a
Wykład medyczny na temat schorzeń dotykających uczestników
turnusu
Zajęcia integracyjno - adaptacyjne.

Dzięn

Trzeci

Przewidy.wany
czas zajęó

U sprawni

e nie ftzy czne - zabie gi lecznicze,
Gry i zabawy interakcyjne.

U sprawni

re l aks

aci a

Zaj ęcia integracyj no-adaptacyj ne.

Czwarty

Piąty

- zabie gi le cznicze, rel aks acj a
Pogadanka na temat: ,,Promocja zdrowiaw formie nauki
zdrowego trybu życia.
Zaj ęcia integracyj no-adaptacyj ne.
U sprawnie nie ftzy czne

U sprawni e nie ftzy czne - zabie gi lec znicze, re l aksacj a
Poradnictwo grupowe - ,,Rola i zadaniaPFRON oraz innych
Instytucji wspierających osoby niepełnosprawne''.
ZĄ ęcia integracyj no-adaptacyj ne.

2,0 godz.
I,0 godz.
3,0 godz.
2,0 godz.
I,5 godz,
2,5 godz.

2,0 godz.
1,0 godz,

3,0 godz,
2,0 godz.
1,0 godz.

3,0 godz.

e nie ftzy c zne - zabie gi le c znicze, re l aksacj a
Poradnictwo indyłvidualne - wsparcie instytucj onalne
osób niepełnosprawnych

Szósty

Siódmy

U sprawni

2,0 godz.

Zą ęcia

3,0 godz.

1,0 godz.

inte gracyj no-adaptacyj ne.

zntcze,

re l aks acj

a

2,0 godz.
I,5 godz,
2,5 godz.

nie ftzy czne - zabie gi le cznic ze,
Gry i zabawy interakcyjne.
Zaj ęcia integracyj no-adaptacyj ne.

re l ak sacj

a

2,0 godz.
1,5 godz.
2,5 godz.

U sprawni

e

nte ftzy cznę - zab

|e

gi

le c

Gry i zabawy interakcyjne.
Zajęcia integracyj no-adaptacyj ne.
Osmy

U sprawni

Dziewiąty

U sprawni

e nie ftzy czne - zab te gi le cznicze, re l aksacj a
Pogadanka - walory klimatyczne uzdrowiska,
Zajęcia integracyj no-adaptacyj ne.

2,0 godz.
I,0 godz.
3,0 godz.

Dziesiąty

e nie ftzy czne - zńie gi le cznicze, re l ak sacj a
Zajęcia socjoterapeutyczne pt."Złośći negatywne emocje
jak sobie z nimi radzić" .

2,0 godz.

e

U sp rawni

Zą ęcia integracyj no-adaptacyj

Jedenasty

ne.

e nie ftzy czne - zabie gi le c znicze,
Zajęcia sportowe lub rekreacyjne.
Zajęcia integracyj no-adaptacyj ne.

U sprawni

re

l

aksacj a

Usprawnienieftzyczne-zabiegilecznicze,relaksacja
Gry i zabawy interakcyjne.
ZĄęcia integracyj no-adaptacyj ne.

Trzynasty

U sprawni

nie ftzy

c

zne - zabie gi

le

cznicze,

Zajęcia sportowe lub rekreacyjne.
Wieczorek integracyjno - pozegnalny.
Czternasty

Uwaga

1,0 godz.
3,0 godz.

2 godz.
7,5 godz,
2,5 godz.

Dwunasty

e

-

re

1

aksacj a

2,0 godz.
7,5 godz.
2,5 godz.
2,0 godz.

7,5 godz.
2,5 godz,

Usprawnienie ftzyczne - zabiegi lecznicze, relaksacja
2,0 godz.
Zebrante integracyjne podsumowujące turnus - wypowiedzi
uczestników o zręalizowanym programie, uzyskanych efektach. I,5 godz.
Wspólny spacer - wskazanię przez uczestników najmilej
zapamiętarlych miejsc, pozegnanie się z uzdrowiskięm.
2,5 godz.
Rozwiązanie turnusu - wyjazd uczestników.

!

W dni świątecznei niedziele zabiegi lecznicze nie są wykonywane, czas ten zostaje wypełniony
zajęciami integracyjno - adaptacyjnymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Zajęcia terapeutyczne,
rekreacyjne, sportowe oraz integracyjno-adaptacyjne mogą być wząemnie zastąpione w tym
samym wymiarze godzinowym.

Zajęcia specjalistyczne stanowią: usprawnienie fizyczne, zajęcia integracyjno-adaptacyjne, zajęcia
sportowe i rekreacyjne otaz klimatoterapia.
,, :;c'
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