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Kasa Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

Oddział

Regionalny

w Koszalinie

uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników urodzone w latach 2004 - 2012.
W cełu rozpowszechnienia

infonnacji

wśród osób zainteresowanych

zwracamy

się

z uprzejmą prośbą o zamieszczenie załączonego komunikatu na Państwa tablicy ogłoszeń lub
stronie internetowej.
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INFORMACJA

O TURNUSACH

REHABILITACYJNYCH

ORGANIZOWANYCH

DLA DZIECI ROLNIKÓW

PRZEZ KRUS W ROKU 2019:

Każdego roku w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
uprawnionych
rehabilitacji

do świadczeń

Kasy, na których

wypoczynek

łączony jest

z programem

leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu i chorób układu

oddechowego.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane dla dzieci:
z wadami postawy i chorobami
Centrum

Rehabilitacji

ukladu ruchu w:

Rolników KRUS w Jedlcu,

w terminie 08.07.-28.07.2019 r.
, z chorobami
Centrum

Rehahilitacji

ukladu oddechowego w:
Rolników KRUS w Świnoujściu,

w terminie 11.08.-31.08.2019 r.
Zasady kierowania

i kwalifikowania

dzieci na turnusy rehahilitacyjne:

I) przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
2) wiek dzieci urodzonych w latach 2004-2012 (7 - 15 lat);
3) podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie
załącznik do rozporządzenia

na rehabilitację

leczniczą stanowiący

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.

wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu,
którego pozostaje dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona informacja
o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica/opiekuna

prawnego zawierające m.in.

zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 oraz druk Informacji podawanej
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

_

4) istotą kwalifikacji jest potwierdzenie wskazań do rehabilitacji i wykluczenie przeciwwskazań
- "Kwalifikacja dzieci w wieku 7-15 lat na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów
Rehabilihleji Rolników" (w załączeniu);
5) pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne
,
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

mają w kolejności dzieci, które

6) pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym jest bezpłatny,
7) koszty transportu wynajętym autokarem ponosi Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie,
8) dzieci

uczestniczące

w turnusach

rehabilitacyjnych

ubezpieczone

są od

następstw

nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na
turnusie wraz z dojazdem do Centrum w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną,
w dniu zakończenia turnusu.

Wyjazd

dzieci

na turnus

rehabilitacyjny

następuje

z siedziby

OddziałU/Placówki

Terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego

za bezpiecmy

przejazd dzieci na trasie ORlPT - CRR KRUS.

KRUS OR w Koszalinie

Załącznik nr 3

Warszawa 04.04.2018r.

Kwalifikacja dzieci w wieku 7-15 lat na rehabilitację leczniczą w ramach
Centrów Rehabilitacji Rolników
Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:
1. Stan zdrowia dziecka.
2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.
Wskazania do rehabilitacji leczniczej:
Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.ln: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.
Przeciwwskazania

do rehabilitacji

leczniczej w ramach CRR:

1.Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane

zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
2.Zaostrzenie choroby podstawowej wymagające modyfikacji leczenia farmakologicznego
zastosowania leczenia zabiegowego.

3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
4. Czynna choroba nowotworowa.
5.,Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu),
6. Niezdolność do samoobsługI.
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