Meil osutatavad rehabilitatsiooniteenused ja nende osutamise protseduur
1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniplaani koostamine
1) Klient (koos oma seadusliku esindajaga) kohtub rehabilitatsioonimeeskonnaga, mis
koosneb vähemalt kolmest spetsialistist. Meeskonna koosseisu on kokku pannud
rehabilitatsioonimeeskonna juht vastavalt kliendi probleemidele.
2) Esmane kohtumine koosneb meeskonna poolsest kliendi ja tema seadusliku esindaja
küsitlemisest. Koos püstitatakse plaani eesmärk ja aeg selle saavutamiseks. Seejärel
kohtub klient meeskonna spetsialistidega individuaalselt kliendi testimiseks
valdkonniti.
3) Järgnevalt toimub informatsiooni kogumine lapse kohta muudest allikatest (vestlevad
õpetajatega, KOV sotsiaaltöötajatega, vaatlevad teda laste keskkonnas jne).
4) Seejärel toimub plaani vormistamine ja tegevuskavas olevate teenuste planeerimine
(hinnangud ja soovitused spetsialistide poolt; tegevuskava kokkupanek).
5) Teisel kohtumisel saab klient tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga, küsimustele
vastused ja tagasisidet plaani koostamisel osalenud spetsialistidelt. Lisaks toimub
paralleelselt juhendamine edasiseks tegevuseks, mis aitaks plaani ellu viia.

2. Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Lapsevanema

või

lapse

lähivõrgustiku

nõustamine

ja
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kuidas

rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi elluviia.

3. Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja täitmise tulemuste hindamine
Kliendile tema rehabilitatsiooniplaanis kinnitatud eesmärgi saavutamiseks viiakse vajadusel
läbi lisahindamine ja tegevuskavade täiendamine. Plaani täiendamist saab algatada nii
lapsevanem vesteldes meeskonna spetsialistiga kui ka erinevad spetsialistid vesteldes
lapsevanemaga. Hinnatakse plaani tulemuslikkust.

4. Rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuste osutamine
Meie asutuses osutatakse järgmisi teenuseid:
•

füsioterapeudi teenus – isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed,
kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste
soovitamine

(võimaluse

korral

elluviimine).

Individuaalsete

liigutuslikku

sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või
säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda

passiivseid tegevusi) ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga.
Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama
õpetamine,

võimaluse

võrgustikuliikmete

korral

nõustamine,

isiku

tegevuskeskkonnas.Isiku

sealhulgas

ergonoomilise

ja

tema

abistamise

võtete

õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.
•

sotsiaaltöötaja teenus – nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine,
motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja
lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja
osalusvõimet.

Isiku

lähivõrgustiku

aktiveerimine,

kogukonna

ressursside

vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete
(tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et
toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
•

eripedagoogi teenus – kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude
oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline
nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik
ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide
õpetamine

jm),

punktkirja

õpetamine,

igapäevatoimingute

õpetamine,

kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse
hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul.
Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku
spetsialisti soovitamine.
•

psühholoogi teenus -

isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest

tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste
probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku
arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks
elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut
rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
•

logopeedi teenus - kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise,
kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.
Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama
õpetamine.

Isiku

ja/või

tema

võrgustikuliikmete

nõustamine

kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.
Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

•

õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine,
haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine,
riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja
juuresolekul/loal

terviseprobleemidega

Rehabilitatsioonispetsialistide

nõustamine

toimetulekuks
valitud

ja

meetmete

toetamiseks.
ja

sekkumiste

rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni
eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi
soovitamine ja kasutama õpetamine.Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele
saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.
•

arsti teenus - Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine
rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud
meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine,
lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada
isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema
võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh
tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite
vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus
ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride
tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele
suunamist.

Vastavalt vajadusele (kui Teie tegvuskavas on märgitud teenuseid, mida meie meeskond ei
osuta) kaasame spetsialste teistest rehabilitatsioonimeeskondadest.

Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid individuaalselt, perele või grupis. Lisaks pakutakse
ka ööpäevaringset majutust lapsele rehabilitatsiooniplaani koostamise või teenuse
osutamise ajal Kallemäe Kooli õpilaskodus koos toitlustamisega 1 kord päevas.

