Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи проводиться
з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних
особливостей вихованців. При цьому береться до уваги:
-основне захворювання;
-соматична ослабленість, нерідко спричинена загальним порушенням
нервової регуляції, зниженням резистентності організму під впливом основного
захворювання;
-загальна недостатність функцій нервової системи (підвищена
виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість,
схильність до вегетосудинної дистонії).
Наявність цих факторів визначає зміст основних напрямів лікувальнопрофілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній школі-інтернаті.
Лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи передбачають:
-оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;
-контроль за режимом та організацією харчування в закладі;
-організацію щорічних профілактичних оглядів та планової диспансеризації
дітей;
-організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення
профілактичних щеплень дітям;
-контроль і методичну допомогу в організації роботи з фізичного
виховання, трудового навчання, загартування та проведення літніх оздоровчих
заходів;
-організацію лікування захворювання, з приводу якого дитина направлена у
санаторну школу-інтернат;
-забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної,
фізіотерапевтичної, кліматотерапії, зондування, масажу, заняттями ЛФК, інших
видів лікування, у т.ч. з використанням бази лікувально-профілактичних
закладів на території міста Борислава;
-санітарно-освітню та інформаційну роботу серед дітей, батьків,
педагогічних працівників, технічного персоналу.
Оздоровлення дітей в санаторній школі-інтернаті проводиться
поетапно протягом двох семестрів навчального року:
І. Вересень і березень – поглиблений огляд дітей, розподіл на групи,
протирецидивне лікування, підготовка до прийому мінеральної води.
ІІ. Жовтень і квітень – курс лікування мінеральною водою 24 дні.
Мінеральна вода типу “Нафтуся”, джерело №1, №2 – привозна із БОЛ-2
м.Трускавця. Прийом мінеральної води проводиться по графіку в шкільному
б’юветі згідно назначень лікуючих лікарів кожній дитині.
ІІІ. Грудень і травень – курси лікування кисневою пінкою.

Руховий режим дітей з хронічними захворюваннями органів
травлення.
Руховий режим і фізичне виховання є важливим компонентом реабілітації
дітей із захворюваннями органів травлення.
Фізичне виховання проводиться
у відповідності із заключенням комісії, яка здійснює поглиблений огляд на
початку навчального року та результатів функціональних проб.
Фізичне виховання здійснюється на уроках фізкультури по програмі
фізичної культури для школярів спеціальної медичної групи, під час ранкової
гігієнічної руханки.
Заняття по ЛФК проводиться три рази в тиждень по спеціально
розроблених комплексах, по групах, які комплектуються із врахуванням
захворювання, вікових особливостей і вноситься в розклад уроків.
На кожну дитину заведена особиста карта учня по ЛФК (ф.42-а), де
вказано: діагноз основний, супутній, характеристика фізичного розвитку при
поступленні і виписці, режим ЛФК, індивідуальне навантаження. Під час
заняття ведеться карта спостереження за дитиною. Контроль за проведенням
уроків фізкультури та ЛФК здійснюється старшим лікарем та лікуючими
лікарями.
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