SZPITAL JARCEWO
Jarcewo; ul. Szkolna 12; 89-606 Charzykowy
tel. 52 334 26 31, fax: 52 334 33 34

Komercyjne programy rehabilitacyjne
Rehabilitacja krótkoterminowa, stacjonarna, intensywna, przywracająca
sprawność w największym możliwym stopniu, mająca na celu kompleksową
opiekę ze stałym nadzorem personelu medycznego. Czas trwania 2-3 tygodnie;
maksymalnie do 3 miesięcy. Pacjenci są objęci całodobową opieką personelu
medycznego, również poza godzinami zajęć rehabilitacyjnych. Do dyspozycji
naszych pacjentów oddajemy dostosowany dla osób niepełnosprawnych teren
rekreacyjny, umożliwiający odbywanie spacerów i odpoczynek w malowniczej
scenerii. Całodzienne wyżywienie przygotowywane jest przez kuchnię Ośrodka.
Po każdym programie pacjent otrzymuje kartę wypisową, zawierającą ocenę
stanu zdrowia, dane o przeprowadzonych zabiegach oraz zalecenia dalszego
postępowania. W związku z pobytem sporządza się stosowną umowę.

 PROGRAM POUDAROWY
 PROGRAM GERIATRYCZNY
 PROGRAM POUPADKOWY
 PROGRAM REKONWALESCENCYJNY
 PROGRAM KOGNITYWNY (funkcjonowanie umysłowe)
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PROGRAM POUDAROWY
Cel: intensywna rehabilitacja po udarze, uzyskanie jak największej sprawności
Stopień, w jakim uda się przywrócić funkcje mózgu po udarze mózgu, jest zawsze trudny do oceny.
Często rozpoczynając rehabilitację poudarową nie mamy żadnych gwarancji poprawy. Jednakże jest
to jedyna szansa dla pacjenta na powrót do samodzielnego funkcjonowania, wskazywana jako istotny
element leczenia i rehabilitacji poudarowej między innymi przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
European Stroke Organization, American Heart Association oraz wiele innych.

Możliwości:













Wizyta lekarska (kwalifikacja do programu)
Diagnoza psychologa
Diagnostyka funkcji językowych
Diagnoza fizjoterapeutyczna
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Terapia zajęciowa indywidualna
Terapia zajęciowa grupowa
Biofeedback
Pragma
Terapia logopedyczna
Rehabilitacja neuropsychologiczna

Każdy trafiający do nas pacjent zostaje zbadany przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny i na
tej podstawie tworzony jest dla niego indywidualny grafik zajęć terapeutycznych. W naszych
działaniach korzystamy z tradycyjnych metod, łącząc je z nowoczesnymi technikami. Zaburzenia
pamięci i uwagi, afazja, anomia, dyzartria, anartria, apraksja, pomijanie stronne, zaburzenia funkcji
wykonawczych, niedowłady itp. – to wszystko obszary naszych działań, które wymagają intensywnej
rehabilitacji.

Efekty:
Diagnoza ruchowego oraz poznawczego funkcjonowania pacjenta: umożliwia ona monitorowanie
cofania się, bądź postępowania objawów udaru. Głównym celem programu poudarowego jest
uzyskanie możliwie największej poprawy zaburzonych funkcji (ruchowych oraz poznawczych), a w
sytuacji gdy jest to niemożliwe, wypracowanie skutecznych strategii kompensacyjnych. Pacjent
uczestniczący w programie uzyskuje wiedzę na temat specyfiki swojej choroby oraz znaczenia
poszczególnych objawów, dzięki czemu lepiej potrafi sobie z nią radzić i może zyskać motywację do
przekraczania aktualnie występujących barier. W programie tym dążymy do wzrostu sprawności
fizycznej i intelektualnej, lepszego rozumienia własnej choroby oraz poprawy funkcjonowania w
codziennym życiu. W programie poudarowym przewidziana jest również edukacja rodziny pacjenta,
dotycząca najważniejszych problemów związanych z chorobą i rehabilitacją oraz komunikacją i
postępowaniem z osobą niepełnosprawną.
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PROGRAM GERIATRYCZNY
Cel: lepsze codzienne funkcjonowanie w środowisku domowym
Skierowany do osób w wieku podeszłym w celu poprawy codziennego funkcjonowania. Przeznaczony
zarówno dla pacjentów, których stan uległ nagłemu pogorszeniu (na przykład po pobycie w szpitalu),
jak i dla osób, u których obserwujemy naturalnie postępujący proces starzenia się.
Na wstępie przeprowadzana jest diagnoza psychologiczna oraz fizjoterapeutyczna,
wykorzystująca testy i skale Całościowej Oceny Geriatrycznej. W razie konieczności personel
medyczny może zadecydować o poszerzeniu diagnostyki – wszystko po to, aby jak najlepiej
dopasować nasze działania do potrzeb pacjenta. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań
wykwalifikowana kadra dobiera optymalny zestaw ćwiczeń i zajęć terapeutycznych.

Możliwości:

 Wizyta lekarska
 Diagnostyka osoby w wieku podeszłym
 Diagnostyka funkcji językowych
 Trening uwagi, pamięci i innych funkcji poznawczych
 Terapia logopedyczna
 Fizykoterapia
 Kinezyterapia
 Neuroforma
 Terapia zajęciowa indywidualna
 Terapia zajęciowa grupowa
 Szkolenie dla rodzin
W pracy z pacjentami wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody. Jednocześnie
jesteśmy otwarci na potrzeby rodzin/opiekunów osób w podeszłym wieku i umożliwiamy chętnym
odbycie około godzinnego szkolenia lekarsko-psychologicznego, przybliżającego problematykę opieki
geriatrycznej, które ma na celu usprawnienie międzypokoleniowej komunikacji i lepsze zrozumienie
potrzeb seniorów. Szkolenie ma również na celu przekazanie informacji, w jaki sposób stymulować
osobę starszą po zakończeniu programu, aby uzyskane efekty utrzymywały się możliwie jak najdłużej.

Efekty:
Każdego naszego pacjenta traktujemy indywidualnie i zależnie od ogólnego stanu zdrowia korzyści z
programu geriatrycznego mogą być różne. Staramy się skupić na aktywnościach potrzebnych w
codziennym życiu. Skutki, do których dążymy to: wzrost sprawności fizycznej, lepsza samoopieka
pacjenta, poprawa komunikacji w rodzinie, wzajemne zrozumienie swoich potrzeb oraz procesu
starzenia się, umiejętność rozwiązywania codziennych problemów.
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PROGRAM POUPADKOWY
Cel: interdyscyplinarne leczenie zespołu poupadkowego
Dotyczy osób w wieku podeszłym po upadku i jest odpowiedzią na jeden z wielkich problemów
geriatrycznych, jakim są upadki. Osoba po przebytym upadku zaczyna odczuwać lęk przed ponownym
przewróceniem. W konsekwencji następuje ograniczenie aktywności fizycznej: pacjent przestaje
wychodzić z domu, czasem w ogóle nie wstaje z łóżka. Niestety takie postępowanie powoduje spadek
sprawności osoby starszej i ma negatywny wpływ na funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak i
umysłowe. Głównym problemem, z którym należy się w tym wypadku zmierzyć, jest narastający lęk
przed aktywnością, który może wystąpić nawet po upadku, który nie wymagał hospitalizacji, ani
interwencji lekarskiej.

Możliwości:

 Wizyta lekarska
 Opieka psychologa
 Kinezyterapia z asekuracją fizjoterapeuty
 Biofeedback
 Pragma
 Neuroforma
 Fizykoterapia
 Szkolenie: przygotowanie otoczenia dla osoby w wieku podeszłym
W walce z zespołem poupadkowym czynnik psychiczny jest równie ważny, jak czynnik fizyczny.
Konieczne jest dwukierunkowe działanie: zwalczanie lęku przed ponownym upadkiem oraz poprawa
sprawności i stabilizacji ciała. Pierwsze zapewnia opieka psychologa, w drugim wykorzystujemy różne
techniki fizjoterapeutyczne oraz treningi koordynacji wzrokowo-przestrzennej. Zdajemy sobie także
sprawę z tego, że odpowiednie przygotowanie najbliższego otoczenia seniora ma znamienny wpływ
na obniżenie ryzyka upadków, dlatego chętnym rodzinom/opiekunom proponujemy około godzinne
szkolenie z tych zagadnień.

Efekty:
Końcowe rezultaty zależą od stanu ogólnego pacjenta. To, co staramy się osiągnąć, to: przełamanie
strachu przed ponownym upadkiem, przywrócenie aktywności fizycznej, znajomość technik ćwiczenia
równowagi i stabilizacji ciała, umiejętność komunikowania swoich problemów.
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PROGRAM REKONWALESCENCYJNY
Cel: poprawa sprawności fizycznej
Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, u których nastąpiło pogorszenie sprawności fizycznej,
proponujemy program skupiony na rehabilitacji ruchowej. Zdajemy sobie sprawę, jak różne mogą być
przyczyny takiego stanu rzeczy: złamania, stany po alloplastyce, pobyt w szpitalu, choroba
zwyrodnieniowa stawów, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, niedowłady, zespoły
cieśni itd.

Możliwości:

 Wizyta lekarska
 Diagnoza fizjoterapeutyczna
 Fizykoterapia
 Biofeedback
 Kinezyterapia
Zestaw zajęć dobierany jest po wnikliwej ocenie stanu pacjenta, ćwiczenia odbywają się pod okiem
naszych fizjoterapeutów i są ukierunkowane na przywrócenie lub poprawę funkcji aparatu ruchu.

Efekty:
To program skierowany do szerokiej grupy pacjentów, w którym dolegliwości każdej osoby
rozpatrujemy indywidualnie i stawiamy przed nią nieco inne cele. Wspólnie możemy
osiągnąć lepsze samopoczucie, zwiększenie samodzielności, działanie przeciwbólowe, a w
razie konieczności redukcję masy ciała, przywrócenie, wzrost lub utrzymanie sprawności
fizycznej.
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PROGRAM KOGNITYWNY (funkcjonowanie umysłowe)
Cel: diagnoza oraz trening funkcji poznawczych
Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, słownictwo, myślenie i rozwiązywanie
problemów) bez deficytów fizycznych, np. zaburzenia pamięci i uwagi, otępienie – są to problemy
znacznie utrudniające życie na pozór zdrowych pacjentów. Jednocześnie mogą budzić dużą frustrację
u członków rodziny, gdyż ciężko jest zrozumieć, że zupełnie sprawna fizycznie osoba stale o czymś
zapomina, gubi się, nie zauważa przedmiotów, czy nie może znaleźć właściwych słów. Postępujących
zmian otępiennych niestety nie da się cofnąć, ale możemy spróbować je spowolnić i intensywnie
trenować zachowane dotychczas funkcje.

Możliwości:

 Wizyta lekarska
 Diagnoza psychologa
 Trening uwagi, pamięci, innych funkcji poznawczych
 Biofeedback
 Neuroforma
 Diagnostyka funkcji językowych
 Terapia logopedyczna
 Spotkanie z psychologiem na wejście i wyjście
Na wstępie konieczna jest wnikliwa ocena psychologiczna i wskazanie obszarów możliwego treningu.
Po przeprowadzeniu diagnostyki psycholog wyjaśni, na czym polegają główne problemy pacjenta i na
czym warto się skupić, aby uzyskać jak najlepsze efekty. W razie konieczności zadecyduje też o
ewentualnym poszerzeniu działań o współpracę z logopedą. Treningi odbywają się zarówno przez
terapię zajęciową, jak i nowoczesne systemy komputerowe. Przed końcem programu kolejne
spotkanie z psychologiem pozwoli uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania i wskazówki dotyczące
dalszego postępowania.

Efekty:
W zależności od wyjściowego problemu: poprawa lub utrzymanie funkcji językowych, uwagi, pamięci,
i innych funkcji poznawczych. Znajomość podstawowych problemów zmian otępiennych i techniki
radzenia sobie z nimi. Wzajemne zrozumienie, wsparcie psychologiczne, wzrost pewności siebie,
umiejętność komunikowania problemów i potrzeb.
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Pobyty komercyjne ZOL
Hospitalizacja w Szpitalu w Jarcewie na zasadach działania Zakładu OpiekuńczoLeczniczego. Obejmuje całodobową opiekę personelu medycznego (podaż
leków, pomoc w czynnościach samoobsługowych oraz utrzymaniu higieny
osobistej), możliwość korzystania z terapii zajęciowej, terapię ruchową w
podstawowym zakresie (podtrzymywanie funkcji aparatu ruchu) oraz
wyżywienie. Do dyspozycji pacjentów przygotowaliśmy także dostosowany dla
osób niepełnosprawnych teren rekreacyjny, umożliwiający odbywanie
spacerów i odpoczynek w malowniczej scenerii. W związku z pobytem
sporządza się stosowną umowę.

POBYT WYRĘCZAJĄCY
Pobyt krótkoterminowy na czas określony, ustalany z Dyrektorem Ośrodka. Po tym okresie pacjent
zostaje wypisany z Oddziału. Z różnych powodów: w razie choroby, planowanych wyjazdów, ważnych
spraw do załatwienia, urlopu opiekuna czy jakiejkolwiek innej chwilowej niedyspozycji opiekunów
umożliwiamy przekazanie osoby wymagającej pomocy w codziennym funkcjonowaniu pod opiekę
wykwalifikowanego personelu.

POBYT OPIEKUŃCZY DŁUGOTERMINOWY
Rozumiemy trudności związane z zapewnieniem całodobowej opieki i nadzoru pacjentom
schorowanym, niepełnosprawnym, samotnym, w starszym wieku. Dlatego bezterminowy pobyt
kierujemy do osób, które wymagają stałej pomocy osób trzecich, a w warunkach domowych jej
zapewnienie jest z różnych względów niemożliwe lub trudne i wymaga usług specjalistów różnych
dziedzin medycyny i opieki społecznej. W zakresie naszych świadczeń profesjonalnie zaspokajamy
wszystkie podstawowe potrzeby pacjenta.
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Usługi dodatkowe
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pensjonariuszy jak i ich opiekunów,
we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, przygotowaliśmy także ofertę
usług dodatkowych, których aktualny cennik jest dostępny w punkcie
pielęgniarskim na Oddziałach oraz w Sekretariacie.

 pralnia
 fryzjer
 konsultacja psychologiczna
 konsultacja logopedyczna
 porada dietetyka
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