ECHO PARAFII Kwartalnik Parafii Polkowickich

NAJLEPSZY PROJEKT W KRAJU REALIZOWANY
JEST W POLKOWICKIEJ PRZYCHODNI
a) rehabilitacja domowa,
b) rehabilitacja w Przychodni,
c) pogotowie rehabilitacyjne pohospitalizacyjne.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
zaprasza osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz
osoby niesamodzielne, do udziału w projekcie, którego celem jest poprawa zdrowia i komfortu życia
osób starszych i niesamodzielnych, przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej.
W ramach projektu zostanie utworzone Centrum
Opieki Gerontologicznej i Wsparcia Osób Niesamodzielnych. Centrum docelowo, realizować będzie zadania w czterech obszarach:
1. Program opieki nad pacjentem w domu
a) opieka pielęgniarska i lekarska.
2. Program rehabilitacji ruchowej
Całe przedsięwzięcie finansowane jest
z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodajmy, że polkowicki projekt okazał się najlepszy spośród
aż 580 projektów złożonych w Ministerstwie Zdrowia. Wartość projektu to, aż
6.400.000,00 zł. Jest to ogromny sukces
twórców projektu - pracowników Przychodni, pracujących nad projektem pod
kierunkiem, jego pomysłodawczyni pani
Marioli Kośmider.
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3. Program rehabilitacji psychologicznej
a) terapia psychologiczna i neuropsychologiczna
w domu,
b) psychoedukacja i diagnostyka psychologiczna
w Przychodni,
c) terapia logopedyczna w domu i w przychodni
d) badania psychotechniczne kierowców po 60 roku
życia,
e) terapia zajęciowa w ramach Klubu Seniora.
4. Edukacja i doradztwo
a) szkolenia dla pacjentów i ich rodzin,
b) szkolenia dla członków organizacji i stowarzyszeń,
c) szkolenia personelu medycznego,
d) teleporady całodobowo,
e) wypożyczanie sprzętu medycznego.
W pierwszym etapie projektu nastąpi przebudowa
części budynku polkowickiej przychodni obejmującej
dział rehabilitacji oraz jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do terapii ruchowej i psychologicznej,
w celu wdrożenia do realizacji wszystkich usług objętych projektem, o których mowa wyżej.
Już dziś można zadeklarować swój udział w projekcie.
Osoby niesamodzielne mogą zostać zgłoszone przez
rodzinę, znajomych, pracowników ochrony zdrowia
lub inne instytucje pomocowe.
Zgłoszenia są przyjmowane w Gabinecie Gerontologii i Wsparcia Osób Niesamodzielnych przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A., gab.
109 (I piętro) w godz. 7:00 - 18:00, tel. 76 746 08 15,
teleporady tel.: 531 344 307
Jakub Glapiński
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