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z dniem l2 kwietnia

2014 roku uzysĘe wpis do rejestru ośrodków, w }1órych mogą
odbywaĆ się turnusy rehabilitacyjne i uprarvniony jest do prryjmowania zorganieowanych
gnrp turnusowych osób niepełnospiavtych
1) z dysfimkcją narządu ruchu, z wyłączenięm osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich (8 miejsc
2) z dysfunkcjąnarządu sfuch-r.l {20 miejsc lroclegowy'ch),
3) z dysfunkcjąnarządu wzroku (46 miejsc noclegowych),
4) z upośledzenięm umysłowym,
:

noclegorłyĄ,

5)

z chorobąpsychicmą

6) zpadaczĄ
T) zę schorzeniami układu krą.zenia,
8) z chorobam.i neurologicznymi,
9) ze schorzeniami układu oddechowego,
1

0) z chorobami układu krwiotwórczego,

z cukrzycą
kobiety po mastelfomii,
13) z chorobami przemiany materii,
14) z chorobami układu moezowo-płciowego,
1 5) z chorobami układu pokarmowego,
1 6) ze schorzeniami układu immunalogiczne' go,
l 7) ze schorzęniami endokrynologiczn1mi,
l8) z wadami genetycznymi,
1 9) ze schorzeniami metabolicznymi,
20) z ruizgov,ry m porazeniem dziec ięcym.
I 1)

12)

2l)z

a\etgsą

ŻŻ)zautyzsnem'
23) z zespołem Downa,
24) ze stward n i eniem rozsianym,
25) ze schorzeniami kręgosfupa,
26)zzabxzeniami głosu i mo}.!T,
27) ze schorzęniami onkologicznyrni,

,

28) z chorobami narządów wydzielania wewnęłrznego,

na następuj ącę turnusy rehabilitacyjne:

I'
il.

n.
ru,
v.
u.

usprawniająco *rekreacyjny,

rekreacyjno-sportowy
hippoterapia),

i

sportowy (mdrszobiegi, fttness, piłka noźa}a" siatkówka,

szkoleniowy (aktywizacja społeczno-zawodowa),
psychoterapeutyczrLy,
rozwijająpy zainteresowania i uzdolnienia (aĘstycme),
nauki nięzaleznego funkcjonowaniaz niepeł:rosprawnością'

Niniejsry rąlis zachowrrjeważnośćdo dnia

12

lwietnia 2017 roku.

ośrodekniezwłocznie powiadaniawojewoełę o kaŻdej nnianie warunkńw stanowiących
podstawę do uzyskaniawpisu do rejestru ośł,łdków,w których magąodbywać się turnasy
rehabilitacyjne.
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