Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

dla Osób Dorosłych
w Stanie Śpiączki

Zakres działalności

Ośrodek
Rehabilitacji Leczniczej
dla Osób Dorosłych
w Stanie Śpiączki

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka
medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie
śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu
z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji
stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.
Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu GCR „Repty”
umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną
rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia
szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów
Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczynia
się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją
jest stan śpiączki.

Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami m.in. polega na:
• intensywnej rehabilitacji neurologicznej;
• terapie i techniki manualne z wykorzystaniem
wyspecjalizowanych metod takich jak PNF, Bobath i Vojty;
• stymulacji polisensorycznej;
• komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu
innowacyjnej metody C-Eye.

Cel działalności

Wszystkie czynności, które podejmowane są w ramach oddziału prowadzą do pobudzania układu nerwowego pacjenta,
przyczynianiają się do powrotu świadomości, poprawy pracy
układu krążenia i układu kostno-mięśniowego.

Warunki kwalifikacji

• wiek pacjenta powyżej 18 roku życia,
• zgoda rodziców lub opiekunów na stosowanie
terapii określonych przez Zespół,
• termin kwalifikacji nie dłuższy, niż 12 miesięcy
od momentu urazu,
• termin kwalifikacji nie dłuższy niż 6 miesięcy
od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
• stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego
i zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
• stabilność krążeniowa,
• stabilność podstawowych parametrów życiowych,
• zdiagnozowanie śpiączki,
• stabilny stan ogólny i neurologiczny.
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Na stronie szpitala znajdują się dokumenty do pobrania.

