SANDRA JURKĒVIČA (ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAS NR.67920034590)
Mans pamata darbs kopš 2003.gada ir saistīts ar medicīnu. Masāžas un konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, kosmetoloģijas
nozare ir vaļasprieks, kas daudzu gadu garumā mācoties, strādājot un gūstot pieredzi ir kļuvis par profesionālu nodarbošanos no
kuras gūstu bezgala daudz prieka.
Saprasties ar bērniem un pieaugušajiem, izprotot viņu vajadzības, izmantojot ne tikai vārdus, bet arī sajūtas, pieskārienu un
kustību. Iedziļināties katrā konkrētā situācijā, lai profesionāli tai rastu risinājumu.
Savas zināšanas nepārtraukti papildinu. apmeklējot dažādus kursus un seminārus, lai prasmes un iemaņas īstenotu ikdienā darbā
ar bērniem un pieaugušajiem. Ārpus darba laika privātpraksē, lasu lekcijas un vadu seminārus, lai nodotu savas zināšanas citiem
jaunajiem profesionāļiem.
Uz tikšanos!
ZĪDAIŅU/BĒRNU MASĀŽA
VESELA BĒRNA MASĀŽA
* Psihomotorās attīstības veicināšana
* Zīdaiņa muskulatūras tonusa stabilizēšana
* Nemiers, trauksme, miega traucējumi (zobu nākšanas laikā)
* Zarnu trakta darbības traucējumi (kolikas, aizcietējumi)
* /Handling metode/ (bērnu attīstību veicinošas ikdienas aktivitātes: pareiza celšana, nešana, turēšana, ģērbšana, guldīšana
u.c.) apmācība
BĒRNA MASĀŽA PĒC ĀRSTA NORĀDĪJUMA
* Pie neiroloģiskām saslimšanām
* Muskuļu tonusa traucējumiem zīdainim
* Pie traumatologiskām saslimšanām
* Pie ortopēdiskām saslimšanām
* Pie pulmonoloģiskām saslimšanām
* Pie endokrinoloģiskām saslimšanām
* Pie ģenētiskām un citām saslimšanām
SITUĀCIJAS, KAD NAV IETEICAMS VEIKT ZĪDAINIM/BĒRNAM MASĀŽU:
* Pie jebkuras akūtas saslimšanas gadījuma
* Ja ir plaši izsitumi uz ādas
* Ja ir bijuši krampji
* Ja ir plānota vakcinēšanās – ne ātrāk kā trīs dienas pēc potes
PROCEDŪRĀ IETILPST:
* Masāža
* Pozicionēšana un vingrošana
* Vecāku apmācība – handlings
* Konsultācijas zīdaiņa kopšanas jautājumos
BĒRNU MASĀŽAS PROCEDŪRA ILGST 30-60 MINŪTES, ATKARĪBĀ NO BĒRNA NOSKAŅOJUMA UN SPĒJAS LĪDZDARBOTIES
Orientējošās izmaksas ir no 10 – 20 EUR
*Procedūrā ietilps handling apmācība un bobota elementi
KONTAKTI:
ADRESE: Jelgava, O.Kalpaka iela 16, 215.kabinets
TĀLRUNIS: 27005668
MĀJAS LAPA: www.jurkevicasprakse.lv
E-PASTS: sandra.jurkevica@inbox.lv
DARBA LAIKS:
OTRDIENA 8-19
TREŠDIENA 8-16
CETURTDIENA 8-16
*Laiku saskaņojot individuāli pēc pieraksta.
SANDRAS JURKĒVIČAS ĀRSTNIECĪBAS PRAKSE NODROŠINA SNIEGTOS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS UN VIDES
PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM.

