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ORIGIN NeuroCare - PROGRAMY SPECJALISTYCZNE
NAZWA PROGRAMU

SYMBOL
PROGRAMU

CZAS
TRWANIA

PÓŹNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU

NC RUM.

19 dni

CENA ZŁ
2 os. - 5 750
1 os. - 6 700

3-tygodniowy program dla osób po udarze mózg
Diagnostyka wstępna
Indywidualna lub grupowa terapia neurologopedyczna
Wirtualna Rzeczywistość
Terapia neuropsychologiczna
Klasyczna fizjoterapia oraz fizykoterapia w sali wieloosobowej
Fizjoterapia z wykorzystaniem urządzeń robotycznych, balansujących, wibrujących i posturograficznych
Kinezyterapia indywidualna
Terapia zajęciowa ukierunkowana na poprawę wykonywanych czynności życia codziennego
Rehabilitacyjna terapia wspomagająca i zapewniony dostęp do zajęć fakultatywnych programów
terapeutycznych
Ocena skuteczności rehabilitacji przez specjalistów Origin i rekomendacja dalszego postępowania na
zakończenie programu
Oferujemy również 3 tygodniową rehabilitację poudarową wczesną
REHABILITACJA PO UDARZE PÓŁKULI
NIEDOMINUJĄCEJ MÓZGU Z ZESPOŁEM POMIJANIA

NC RUPN

20 dni

2 os. - 6 650
1 0s. - 7 660

Program przeznaczony dla osób po udarze półkuli niedominującej mózgu z zespołem pomijania
i niedowładem połowiczym lewostronnym
Zakres rehabilitacji jak w programie NC RUM, ale dotyczy głównie niedowładnej lewej połowy ciała
Specjalnie przystosowany pokój
Treningi funkcjonalne i motywacyjne
Terapia zajęciowa celowana
Zabiegi fizykalne
Masaże
Ewaluacja końcowa przeprowadzona przez specjalistów Origin
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REHABILITACJA PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

NC URK

19 dni

2 os. - 5 500
1 os. - 6 450

3-tygodniowa stacjonarna rehabilitacja pourazowa
Treningi funkcjonalne, praca manualna
Treningi motywacyjne w terapii psychologicznej
Praca w zakresie funkcji precyzyjnych poprzez terapię zajęciową
Zabiegi fizykalne
Codzienne masaże lecznicze i odbarczające
Dodatkowo możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych w formie programów terapeutycznych
Ocena rzeczywistego stanu pacjenta z instruktażem dalszego postępowania
TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

NTM

Ambu 5 dni

Ambu 1 880

5-dniowy program rehabilitacji urologicznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku
Diagnostyka wraz z badaniami laboratoryjnymi
Opieka lekarzy specjalistów, pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów oraz psychologów
Wdrożenie dzienniczka mikcji i indywidualnej siatki diagnostycznej, dobór produktów chłonnych
Program edukacyjno-szkoleniowy z zakresu anatomii i fizjologii, doboru środków pielęgnacyjnych, nauki
prawidłowego oddychania, odżywiania i przyjmowania płynów, mikcji na żądanie
Nowoczesna rehabilitacja z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń do treningu mięśni Kegla
Fizykoterapia, treningi siłowe, treningi relaksacyjne w sali Snoezelen
Podsumowujący raport interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
Dyskretne środowisko
TERAPIA AFAZJI

NC AFAZJA

23 dni

2 os. - 6 650
1 os. - 7 650

Terapia z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzona pod kontrolą zespołu
neurorehabilitacyjnego, przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami mowy spowodowanymi udarem lub
urazem mózgu
Wnikliwa diagnostyka
Indywidualna, codzienna praca z logopedą i/lub psychologiem
Indywidualna terapia psychologiczna systemem RehaCom
Grupowa terapia zajęciowa oraz ruchowa
Raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin
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PROGRAM DLA OSÓB Z PROBLEMAMI
NEUROPSYCHOLOGICZNYMI

NC TN

15 dni

2 os. - 3 990
1.os. - 4 750

Program przeznaczony dla osób z problemami neuropsychologicznymi, takimi jak zaburzenia procesów
poznawczych w następstwie chorób somatycznych, urazów czaszkowo-mózgowych, stwardnienia
rozsianego, chorób neurodegeneracyjnych
Szczegółowa ocena funkcjonalna i neurologiczna przed rozpoczęciem rehabilitacji
Terapia indywidualna psychologiczna
Trenowanie pamięci
Terapia psychologiczna bodźcująca w grupie 2-4 osobowej
Zajęcia terapii sensorycznej w sali Snoezelen
Grupowy trening relaksacyjno-integracyjny
Podsumowanie w postaci oceny stanu pacjenta przez interdyscyplinarne konsylium terapeutyczne
Origin wraz z zaleceniami do dalszego postępowania
ZABURZENIA MOWY I GŁOSU

NC NL

Ambu
14 dni

2 os. - 2 850
1 os. - 3 550

Program przeznaczony dla osób z zaburzeniami mowy (dyzartria, apraksja mowy, poporażenne
zaburzenie artykulacji, jąkanie neurogenne, etc.) oraz zaburzeniami głosu (afonia, dysfonia)
Diagnostyka neurologopedyczna i neuropsychologiczna
Ocena neurologiczna
Terapia logopedyczna indywidualna oraz grupowa 2-4 osobowa
Terapia zajęciowa w grupie
Treningi relaksacyjno-integracyjne oraz pobyty w sali doświadczania świata Snoezelen
Konsylium terapeutyczne na zakończenie programu
PROGRAM DIAGNOSTYKI SYSTEMEM TESTÓW
WIEDEŃSKICH I TERAPII KOMPUTEROWEJ

NC VTS

22 dni

2 os. 5 590
1 os. 6 690

Program przeznaczony zarówno dla osób bez deficytów poznawczych, jak i dla osób z trudnościami
poznawczymi (zaburzenia uwagi, pamięci, wzrokowo-przestrzenne, planowania złożonych czynności)
Program rehabilitacyjny wspierany komputerowo
Diagnoza neuropsychologiczna systemem testów wiedeńskich
Terapia metodą RehaCom
Diagnoza neurologiczna
Terapia sensoryczna w sali Snoezelen
Terapia zajęciowa grupowa
Trening relaksacyjny w grupie 2-4 osobowej
Konsylium terapeutyczne i ponowna diagnoza systemem VTS na zakończenie programu
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TERAPIA DYSFAGII NEUROGENNEJ

NC DN

17 dni

2 os. 4 990
1 os. 5 750

Program przeznaczony dla osób z zaburzeniami połykania w przebiegu chorób neurologicznych (udary,
urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu, SM, itd.)
Terapia neurologopedyczna wspierana konsultacjami innych specjalistów (neurolog, neuropsycholog,
fizjoterapeuta, dietetyk)
Treningi relaksacyjne
Oddziaływania terapeutyczne z wykorzystaniem terapii manualnej, kinesiotapingu oraz
elektrostymulacji aparatem VocaSTIM-Master
Cotygodniowe ewaluacje specjalistycznego zespołu terapeutów Origin

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA

rTms

12 dni

2 os. 5200

12 dni

1 os. 5800

Ambu

4350

Program terapeutyczny dla osób borykających się z depresja oraz łagodnymi zaburzeniami funkcji
poznawczych i łagodnym otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera
Program oferowany w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym
Kwalifikacja zespołu specjalistów wraz z badaniami laboratoryjnymi
Terapia prowadzona przez neurofizjologa, wykorzystująca nowoczesne urządzenie rTMS
Masaże i treningi relaksacyjne
Terapia sensoryczna w sali Snoezelen
Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, odżywiania, środków pielęgnacyjnych, sposobu
ćwiczeń, sposobu komunikowania się
Terapia psychologiczna indywidualna
Dyskretne środowisko
REHABILITACJA PRZED MASTEKTOMIĄ

MASTEK A1

Ambu
5 dni

1 800

5-dniowy program przygotowania do mastektomii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym,
prowadzony przez doświadczony zespół lekarzy i fizjoterapeutów
Terapia psychologiczna i relaksacyjna
Przygotowanie do radzenia sobie po operacji: ćwiczenia w obrębie kończyny górnej i części
przyległych, ćwiczenia przeciwdziałające skracaniu mięśni i przykurczom stawów, ćwiczenia
poprawiające krążenie limfy i krwi, ćwiczenia wydolnościowe, korygujące wady postawy
Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, prawidłowych czynności higienicznych
Instruktaż wykonywania autodrenażu limfatycznego
Trening pozycji ułożeniowych
Profilaktyka przeciwobrzękowa
Treningi w specjalnym mieszkaniu treningowym przygotowujące do radzenia sobie w czynnościach
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życia codziennego i samoopieki
REHABILITACJA PO MASTEKTOMII

MASTEK A2

Ambu
10 dni

3 950

10-dniowy program kompleksowej rehabilitacji pooperacyjnej prowadzony przez doświadczony zespół
lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów
Program oferowany w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym
Program oferowany od 4-tej doby po operacji
Szkolenie służące radzeniu sobie po operacji: ćwiczenia w obrębie kończyny górnej i części przyległych,
ćwiczenia wydolnościowe i korygujące wady postawy
Treningi relaksacyjne i terapia psychologiczna
Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, prawidłowych czynności higienicznych
Instruktaż wykonywania autodrenażu limfatycznego
Trening pozycji ułożeniowych
Profilaktyka przeciwobrzękowa
Treningi w specjalnie przygotowanym mieszkaniu treningowym uczące radzenia sobie w czynnościach
życia codziennego i samoopieki
TERAPIA ZABURZEŃ EREKCJI

ZABER

10 dni

2 os. 3 950
1 os. 4 450

Program przeznaczony dla mężczyzn ze wszystkich grup wiekowych
Diagnostyka wraz z badaniami laboratoryjnymi
Rehabilitacja wykorzystująca specjalistyczne urządzenie do ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz falę
uderzeniową
Treningi siłowe oraz klasyczne zabiegi kinezyterapii i masaże
Opieka lekarzy specjalistów, pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów oraz psychologów
Warsztaty edukacyjne
Podsumowujący raport interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
Dyskretne środowisk0

