• Centrum prasowe

Choroba

H

Programy pomocowe

Subkonta

Forum

Pomoz

Towarzystwo

Kontakt

Stait

• >
•
•
•
•
•

Choroba
>
Baza wiedzy
>
Reloxitacja: Domowa rehabilitacja osob chorych na mukowiscydoz? z Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego
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Rekrutacja: Domowa rehabilitacja osob
chorych na mukowiscydoz^ z Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego
r
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Polskie Towarzystwo WaUd z Mukowiscydoz^ oglasza nabor uczestnikow projektu domowej
rehabilitacji realizowanego ze srodkow PFRON b?d^cych w dyspozycji wojewodztwa kujawskopomorskiego oraz wlasnych. Celem realizacji projektu jest zwi^kszenie samodzielnosci osob chorych
na mukowiscydoz? w zakresie umiej^tnosci wykonywania niezb^dnych w codziennym
funkcjonowaniu czynnosci zwi^zanych z rehabilitacja oddechowq oraz poprawa dost?pu osob

prawnych chorych na mukowiscydoz? do specjaHstycznej rehabilitacji.
OGLOSZENBE O REKRUTACJI DO PROJEKTU
Domowa rehabilitacja osob chorych na mukowiscydoz^
z Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Projekt polega na prowadzeniu indywidualnych zaj?c dla chorych na mukowiscydoz? realizowanych
w miejscu zamieszkania chorych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
Przewiduje si? realizacji i^cznie Iqcznie 28 godzin (srednio 4 godzin miesi?cznie) zajf c 2
fizjoterapeut^ z zakresu:
- zasad prowadzenia terapii inhalacyjnej
- fizjoterapii chorych na mukowiscydoz?
- prawidlowego rozplanowania zabiegow inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych
- obshigi i konserwacji sprz?tu rehabilitacyjnego i pomocniczego
- ochrony przed zakazeniami ukladu oddechowego
- doboru wMciwej formy aktywno^ci fizycznej
Zaj^cia poprowadz^ fizjoterapeuci z doswiadczeniem w pracy z chorymi na mukowiscydoz? lub
przeszkoleni przez PTWM.
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKOW
Do projektu zapraszamy:
- chorych na mukowiscydoz? posiadaj^cych aktualne orzeczenie o niepehiosprawnosci lub o stopniu
niepehiosprawnosci.
- osoby zamieszkuj^ce na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
Warankiem przyj?cia zgloszenia do projektu jest przeslanie do PTWM kompletu dokumentow:
- karta zgloszeniowa (prawidtowo wypehiiona i podpisana przez uczestnika lub jego przedstawiciela
ustawowego)
- oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu - chorego na
mukowiscydoz?
- oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego
Ta strona uzywa ciasteczek (cookies), dzi^ki ktorym nasz serwis moze dzialac lepiej. J Q
Dowiedz sie wi?cei

Rii/unViiMii

u przyj^cm ao projejmi aecyaowac o^ozie Koiejnosc przyj?cia zgioszema oraz Kwestie logistyczne
wynikaj^ce z koniecznosci dojazdu do domow chorych, tj. odlegiosc mi?dzy miejscami zamieszkania
chorych i pracownikow projektu nie przekraczaj^ca 20 km.
i

Zgloszenia mozna przesylac poczt^ na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz^
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdroj
lub skanem na adres: sportowarehabilitacja(g),ptwm.org.pl
WYMAGANE DOKUMENTY: 1) Karta zgloszeniowa. 2) Oswiadczenie uczestnika. 3)

Oswiadczenie rodzica/przedstawiciela chorego
TERMIN NADSYLANIA ZGLOSZEN UPLYWA 31 MAJA 2015 r.
Decyduje data wplywoi do PTWM.
Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz^
Anna Skoczylas-Ligocka
tel. 662 033 999
e-mail: a skoczylas@ptwm.org. p 1
www.ptwm.org.pl
Serdecznie zapraszamy!!!
Zadanie wspolfinansowane ze srodkow wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
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KOMENTARZE
Zapraszamy tez do dyskusji na Facebooku

Twoje imi? lub nick
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Wyslij

Publikowane komentarze s^ prywatnymi opiniami uzytkownikow portalu. Redakcja portalu
ptwm.org.pl zastrzega mozliwosc usuwania lub edycji komentarzy reklamowych, obrazliwych,
szkalujacych i naruszaj^cych ogohiie przyj?te normy wspolzycia spolecznego. Komentarze
publikowane s^ po akceptacji moderatora.

