CRESCE 2020 - ONLINE
INFORMAÇÕES
Vimos pelo presente enviar a documentação e informações necessárias, com vista à
inscrição/participação das crianças/jovens em consulta na Consulta de Nefrologia
Pediátrica, no Campo de Férias virtual CRESCE 2020. O CRESCE é uma oportunidade para os
jovens insuficientes renais conhecerem e interagirem com outros pares com problemas de
saúde semelhantes, com quem poderão partilhar experiências, histórias e aspirações. Este
campo tem como objetivo melhorar a autoestima e a autoconfiança dos participantes. Tratase de um programa cheio de momentos divertidos, atividades e desafios, mas também de
momentos de aprendizagem, reflexão e partilha.

Participantes: O CRESCE acolherá crianças e jovens insuficientes renais até aos 21 anos,
em pré-diálise, diálise peritoneal, hemodiálise ou transplantados).

Data: de 31/08 a 5/09/2020
Local: virtual, a partir da casa de cada um
Necessário: computador, tablet ou telemóvel com camera e acesso à internet
(no caso de o participante não ter acesso a um destes aparelhos o mesmo pode ser
emprestado pela APIR sob assinatura do responsável)

Custo: A inscrição no campo de férias tem o seguinte custo:
•

20€ – para participantes não sócios da APIR;

•

10€ – para participantes sócios da APIR.

Este valor inclui o material e todas as atividades durante a semana. O pagamento deverá ser
efetuado por transferência bancária para a conta da APIR:

IBAN: PT50 0035 0697 00539800430 83
Documentos: Nas páginas seguintes encontra:
•

Perguntas frequentes

•

Ficha de inscrição

•

Autorização de participação

•

Informação médica

•

Ficha de medicação

Devido ao planeamento avançado necessário às actividades à distância, por favor, devolvanos os seguintes documentos até 15/07/2020:
•

Ficha de inscrição preenchida

•

Autorização de participação preenchida e assinada

•

Cópia de cartão de cidadão do participante

•

Comprovativo de pagamento

Os documentos deverão ser enviados por correio ou e-mail para:
•

apir@apir.org.pt

•

APIR - Associação Portuguesa de Insuficientes Renais
Rua Luiz Pacheco, Lote 105, Loja B
Bairro das Amendoeiras
1950-244 Lisboa

ou

Qualquer dúvida ou esclarecimento pode ser solicitado pelos nossos contactos habituais:
•

apir@apir.org.pt

•

218 371 654

•

96 007 31 82

PERGUNTAS FREQUENTES
O que é necessário para participar do campo de férias virtual?
✓

Computador/tablet ou telemóvel com camera

✓

Ligação à internet

✓

Um despertador para não chegar tarde e perder actividades

✓

Medicação de rotina consigo (obrigatório)

Nota: Por ser um campo virtual, apesar de enviarmos o material para as actividades para casa as refeições e
comparência dos participantes nas actividades são responsabilidade dos pais/avós/encarregados de educação.

Como é feito o acompanhamento médico?
Um dos objetivos do CRESCE consiste em promover a autonomia dos participantes. Assim, todos os
participantes são incentivados a serem responsáveis pela sua medicação e tratamentos de rotina, no
entanto a toma dos medicamentos será constantemente relembrada pelos monitores.

CRESCE 2020
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados do Participante

Nome
Data de nascimento
Nº BI/CC

NIF

Nº Utente de Saúde

Nº Segurança Social

Telefone

Telemóvel

E-mail
Morada

Código Postal

Localidade

Dados do Encarregado de Educação

Nome
Parentesco
Telefone

Telemóvel

E-mail
Contacto de emergência alternativo

Nome
Parentesco
Telefone

Telemóvel

CRESCE 2020
AUTORIZAÇÃO
Eu, _________________________________________________________________________, portador do
BI/CC nº _____________________, na qualidade de Encarregado de Educação, autorizo o meu
educando _________________________________________________________________________, a
participar no CRESCE 2020 – Campo de férias para crianças e jovens com doença renal crónica,
organizado pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, de forma virtual, entre os dias 31 de
agosto e 5 de setembro de 2020.
Declaro que aceito as regras do Campo de Férias e que me comprometo a apoiar o meu educando ao
cumprimento dos horários estabelecidos de início e término de actividades, bem como das refeições.
Aceito que, durante o período do Campo de Férias, se realizarão sessões fotográficas ou filmagens,
onde poderão ficar registadas a voz e a imagem do meu educando. Estas gravações servem apenas
para divulgação desta iniciativa e poderão surgir no em páginas de Internet, meios de comunicação
escritos e audiovisuais nacionais e internacionais.

Local e data: _____________________, _______ de___________________________ de 2020.
Assinatura do Encarregado de Educação

CRESCE 2020
INFORMAÇÃO MÉDICA
(A PREENCHER PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO)

Origem da IRC
Ano de diagnóstico
Estádio atual

Pré-diálise □
Hemodiálise

□

Diálise Peritoneal □
Transplante
□

Hospital de referência
Médico Nefrologista
Contacto
Tem outras patologias associadas? Em caso afirmativo, indicar quais.

Medicação atual:

Restrições alimentares:

CRESCE 2020
FICHA DE MEDICAÇÃO
Nome:
_________________________________________________________________
Hora

2ª feira
2/9

Outras indicações:

3ª feira
3/9

4ª feira
4/9

5ª feira
5/9

6ª feira
6/9

Sábado
7/9

