
ORTOSENSIS

ZAPRASZAMY NA TURNUSY REHABILITACYJNE 

OŚRODEK ORTOSENSIS znajduje się w podwarszawskich Markach.

Nasze Centrum  powstało z potrzeby zebrania w jednym miejscu specjalistów zajmujących się
zaburzeniami ruchowymi dzieci i młodzieży (np w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego),
jak i związanych z nimi trudności natury emocjonalnej, psychologiczno-pedagogicznej,
zaburzeń w komunikacji. 

Są to  terapeuci rehabilitacji ruchowej, masażysta, terapeuci SI, neurologopeda, terapeuta
słuchowy, pedagogiczny, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, muzykoterapeuta.
Widzimy również potrzebę współpracy z ortoptykiem,  neurologiem, ortopedą.

W naszym Ośrodku zapewniamy kameralną atmosferę w której dobrze czują się i dzieci i ich
rodzice. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy traktują dziecko całościowo. Staramy się
pomóc dziecku  osiągnąć jak największą sprawność fizyczną ale równocześnie pracujemy nad
emocjami, komunikacją, rozwojem sensorycznym, umysłowym.    

Prowadzimy terapię również w formie turnusów , na których podczas 2-3 tygodni dziecko jest
objęte wszechstronną opieką, od intensywnej rehabilitacji w kombinezonach Therasuit, przez
zajęcia psychologiczno- pedagogiczne, słuchowe, logopedyczne po zajęcia artystyczne. 

Pragniemy pomagać dzieciom, które pomimo dużego wkładu pracy własnej, nie osiągają
zadowalających wyników w szkole oraz tym, które mając poważne ograniczenia ruchowe (np.
mali i więksi pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami  genetycznymi)
potrzebują nauczyć się podstawowych czynności samoobsługowych  lub chcą rozwijać zdobyte
już umiejętności i pracować nad  poprawą chodu czy postawy ciała.

Cieszymy się najdrobniejszymi osiągnięciami naszych pacjentów i staramy się im to pokazać.
Pomagamy  pokonać bariery dzieciom o zaburzonej komunikacji z otoczeniem.

Oferujemy nowoczesne metody pracy z dziećmi w rehabilitacji ( kombinezony Therasuit,
metodyNDT- Bobath, czy PNF) i pedagogice (  Metoda Dobrego Startu, terapia słuchowa
Johansena, elementy pedagogiki Montessori,  Dziecięca Matematyka wg Gruszczyk ?
Kolczyńskiej, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne ). Oferujemy profesjonalną
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terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki,terapię słuchową wg Johansena, psychomotorykę,
terapię logopedyczną i neurologopedyczną z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej, masażu
dr E. Stecko, R. Moralesa, globalnego czytania.

Pragniemy objąć opieką rodziców, którym oferujemy wsparcie psychologa oraz szkolenia i
warsztaty o tematyce wychowawczej i terapeutycznej. A także masaż. 
Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest także do nauczycieli, wychowawców oraz terapeutów
na co dzień pracujących z dziećmi. 

Jeżeli Wasze dziecko:

    -  nie chodzi lub chodzi słabo,
    -  potrzebuje intensywnej rehabilitacji,
    -  nie mówi, mało mówi lub  mówi niewyraźnie,
    -  nie komunikuje się z otoczeniem w żaden sposób,
    -  jest mało samodzielne, proces samoobsługi jest opóźniony,
    -  jest nadruchliwe lub za bardzo ostrożne w ruchach,
    -  ma ograniczony jadłospis, nie czuje głodu.
    -  nie chce pisać, czytać, rysować,
    -  pomimo znajomości zasad ortograficznych robi dużo błędów,
    -  słuch ma dobry a jakby nie  słyszało, co do niego mówimy,
    -  ma słabą pamięć

lub jeśli Wasze dziecko ma zdiagnozowane:
    -  mózgowe porażenie dziecięce,
    -  zaburzenia emocjonalne,
    -  zespoły genetyczne,
    -  inne problemy

Zapraszamy!

Przyjedźcie, a wspólnie zastanowimy się, jak pomóc Waszemu Dziecku.

Zespół Ortosensis

www.ortosensis.pl
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