OFERTA
Pobyt prywatny w ramach rehabilitacji, po operacji usunięcia krtani
w przebiegu choroby nowotworowej 2018r.

Cena turnusu 2.940,00 zł / osobę, ( tj. 140 zł za osobodzień ).
Zakres i cel działania: Kompleksowa rehabilitacja osób po operacji usunięcia krtani: nauka głosu i mowy
przełykowej, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym (proteza krtani,
aparaty wzmacniające głos, odsysacze, rurki tracheotomijne). Pobyt umożliwia pacjentom po laryngektomii
całkowitej opanowanie w krótkim czasie dźwięcznej mowy zastępczej, przystosowanie do nowych warunków
funkcjonowania po okaleczającej operacji.
Forma rehabilitacji: 21-dniowy turnus rehabilitacyjny dla grupy min 10 osobowej.
Program turnusu rehabilitacyjnego, ilość 5 zabiegów dziennie z programu:
- indywidualna i grupowa nauka mowy przełykowej
- nauka posługiwania się elektronicznymi protezami krtaniowymi
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia ogólno-kondycyjne
- inhalacje
- psychoterapia
- edukacja zdrowotna
Postępowanie Specjalistyczne
I Logopedyczne
- diagnoza logopedyczna
- terapia logopedyczna indywidualna
- terapia logopedyczna grupowa
- instruktaż w posługiwaniu się sprzętem pomocniczym
II Psychologiczne
- diagnoza psychologiczna
- terapia indywidualna
- inne formy oddziaływań
III Postępowanie medyczne laryngologiczno-foniatryczne
- badanie laryngologiczne wstępne
- ocena foniatryczna i ustalenie rodzaju rehabilitacji głosu i mowy
- bieżąca opieka nad laryngektomowanymi
- pogadanki tematyczne
Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji osób po operacji usunięcia krtani
- lekarz laryngolog
- logopeda dyplomowany
- psycholog
- fizjoterapeuta
- personel pomocniczy.
Osobodzień rozpoczyna się o godzinie 12:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
Rezerwacje dla grupy uważa się za przyjętą po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 400,00zł od każdego
uczestnika , na konto PKO BP S.A o/Ciechocinek nr 08 1020 5200 0000 4202 0002 1634. Zwrot dokonanej
opłaty rezerwacyjnej może nastąpić wyłącznie na uzasadniony, pisemny wniosek uprawnionej osoby – szczegóły w
potwierdzeniu rezerwacji .
Oferta nie dotyczy okresów świątecznych w których obowiązują oferty świąteczne.
Do podanych cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechocinek.
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