ЗАВОД ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ХРОНИЧНИХ ДУШЕВНИХ БОЛЕСНИКА
„ЈАКЕШ“
МОДРИЧА

ИНФОРМАТОР

мај 2010. год

О ЗАВОДУ
Садашњи Завод се налази у селу Гаревац, на адреси Шамачки пут бб, 5 км
удаљености од центра Модриче на магистралном путу Модрича – Шамац.

ИСТОРИЈАТ
1947. основан „Дом штићеника“ у селу Јакеш
1978. постаје Социјално-медицинска установа „Јакеш“
и прима психијатријске пацијента из цијеле бивше
Југославије
1983. региструје се Завод и постаје референтна
здравствена установана, на четири локације – Јакеш,
Гаревац, Копривна и Ријечани.
1992. у рату бива девастиран али наставља да ради на
локацији у Гаревцу
1995-2010. уз помоћ међународних хуманитарних и
домаћих организација те Министарства здравља и
социјалне зештите РС, те ФЗО РС, Завод се обнавља,
кадровски ојачава и поново заузима мјесто референтне
установе за продужено лијечење и рехабилитацију
хроничних душевних болесника.

ДЈЕЛАТНОСТ
-

Клинички психијатријски третман с циљем одржавања стања ремисије болести
Психодијагностика
Брига о соматском здрављу пацијената
Провођење рехабилитационих програма:
- радно-окупациона терапија
- терапијска заједница
- едукација
- рекреација
- ресоцијализација
- дестигматизација
- заштићено становање
- заштита људских грађанских и имовинских
права пацијената

ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЈЕЉЕЊА
- Рехабилитационо одјељење „Вебас“
- Рехабилитационо одјељење „Нретва“
- Акутна одјељења (мушко и женско) „Сана“
- Отворена одјељења (мушко и женско)
- Одјељење за соматска обољеља „Плива“
- Одјељење за непокретне „Дунав“

КАПАЦИТЕТ И КАДРОВИ
Постељни капацитет

305

Запослени
Медицински кадар
Немедицински кадар

160
89
71

Љекари специјалисти
Љекар опште праксе
Психолог
Дефектолог
Педагог-психолог
Социјални радник
Мед. Техничар
Болничари

5
1
2
1
1
2
65
12

Радно окупациона терапија
Активности се одвијају се у групама за: домаћинство, арт група, еко група, спорт,
група за описмењавање, музичко драмска, инфо група, терапијске игре
комуникације и слободне активности.

Учење социјалних вјештина
Терапеутски тим редовно индивидуално и групно подучава пацијенте у следећим
социјалним вјештинама: комуникативност, живот у групи, култура исхране, лична
хигјена, хигјена простора, информисаност, самостално кретање и путовање, бонтон,
обиљежавање свечаности и празника

Терапијска заједница - ТЗ
Састанци ТЗ се одвијају једанпут седмично путем којих пацијенти и особље
разговарају о заједничкој проблематици.

Спортске активности и излети
Пацијенти се ангажују у разноврсним спортским активностима које укључују шах,
стони тенис, фудбал, кошарка, одбојка, те разне друштвене игре.
Излети се организују у љетном природу једанпут седмично, а на вишедневно
путовање се одлази једанпут годишње када се обилазе природне и историјске
знаменитости у РС.

РЕХАБИЛИТАЦИОНА КУЋА
Посебан вид третмана у условима заштићеног становања одвија се у „Кући“ у
Кладарима на 4 км удаљености од Гаревца. Кућа је отворена у децембру 2002.
године.
У амбијенту сеоског домаћинства живи и лијечи се 12 пацијената бавећи се
свакодневним пословима, узгојем домаћих животиња и повртларством.

Циљ установе је да се отвори више рехабилитационих кућа и промовише
овакав вид смјештаја хроничних психијатријских пацијената у свим
срединама у РС, у којима дјелују Центри за ментално здравље, и тако се
пацијенти врате на третман у заједнице из којих потичу.

Родбински састанак
Један од најзначајнијих датума за пацијенте, сроднике и особље је последња субота
у мјесецу мају када се организује родбински састанак.
Присуство великог броја родбине и пријатеља пацијената као и сарадника Завода на
овом дирљивом сусрету говори из године у годину да наши пацијенти нису
заборављени.

Користите овај информатор као позив на сарадњу! Видимо се и
следеће године!

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Шамачки пут бб,
Гаревац
74480 Модрича
РС, БиХ
Тел централа: +387 53 818 858
Факс:
+387 53 818 389
e-mail: bolnicajakes@gmail.com

