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Rehabilitacja w domu pacjenta
też jest możliwa. Kiedy i dla kogo?

Uraz po wypadku, przewlekła,
postępująca choroba, utrata
sprawności związana z podesz-
łym wiekiem, bóle kręgosłupa
– to tylko wybrane kłopoty ze
zdrowiem, które mogą wiązać
się z koniecznością podjęcia re-
habilitacji.

Zabiegi i ćwiczenia
w ramach ubezpieczenia
Osoby ubezpieczone mają pra-
wo do opieki specjalistów fizjo-
terapii i rehabilitacji oraz zabie-
gów na fundusz, które mają po-
móc w odzyskaniu sprawność
bądź mają zahamować choro-
bę.

Warto wiedzieć, że z rehabi-
litacji lub fizjoterapii można ko-
rzystać na różnych zasadach
i w różnych miejscach.

- Świadczenia te realizowa-
ne są zarówno w warunkach

ambulatoryjnych, czyli np.
w gabinetach fizjoterapii, od-
działach szpitalnych rehabilita-
cji, w domu pacjenta, w ośrod-
ku lub oddziale dziennym -
wyjaśnia Anna Surowiec
z Podkarpackiego Oddziału
NFZ w Rzeszowie.

Ta forma usprawnia-
nia przeznaczona jest dla pa-

cjentów, którzy ze względu
na brak możliwości samodziel-
nego poruszania się nie mogą
dotrzeć do gabinetu, czy na od-
dział, a wymagają rehabilitacji
leczniczej. Do tej grupy zalicza
się m. in. osoby z ogniskowymi
uszkodzeniami mózgu, np.
pozatorach, udarach krwotocz-
nych, urazach (do 12 miesięcy

od dnia powstania uszkodze-
nia), pacjentów zuszkodzonym
rdzeniem kręgowym (także
w okresie 12 m-cy od powstania
uszkodzenia).

Kto wystawia skierowanie?
- Prawo dorehabilitacji w domu
mają także pacjenci cierpiący
na choroby postępujące, np.

miopatie, chorobę Parkinsona,
guzami mózgu, RZS. Z kolei
osoby po urazach nóg lub za-
biegach wymiany stawu kola-
nowego lub biodrowego mogą
być rehabilitowane w domu
w okresie do 6 miesięcy
od dnia powstania urazu lub
operacji - dodaje Anna Suro-
wiec.

Skierowanie może wysta-
wić lekarz rodzinny lub spe-
cjalista w dziedzinie: rehabi-
litacji w chorobach narządu
ruchu lub rehabilitacji ogól-
nej, medycyny fizykalnej
i balneoklimatologii, reuma-
tologii, neurologii, neurochi-
rurgii, chirurgii, chirurgii or-
topedycznej. Co jednak waż-
ne, lekarz ten musi mieć umo-
wę z NFZ.

Do pięciu zabiegów
dziennie
Gdy pacjent ma już skierowa-
nie, powinien skontaktować
się ze świadczeniodawcą, któ-
ry ma umowę z NFZ w zakre-
sie fizjoterapii domowej. Na-
stępnie ustala się termin roz-
poczęcia zabiegów w domu pa-
cjenta.

- W trakcie wykonywanych
jest do 5 zabiegów dziennie.
Czas rehabilitacji w warun-

kach domowych wynosi
do 80 dni zabiegowych w ro-
ku kalendarzowym, z możli-
wością przedłużenia po uzy-
skaniu zgody dyrekcji oddzia-
łu NFZ. O zgodę dla danego
pacjenta występuje podmiot
leczniczy, który realizuje re-
habilitację - dodaje Anna Su-
rowiec.

Lekarz może przyjechać
do pacjenta
Warto wiedzieć, że w ramach
świadczeń udzielanych w do-
mu pacjenta znajduje się także
porada lekarska.

- Osoby nie mogące dotrzeć
do gabinetu ambulatoryjnego
mogą otrzymać takie świad-
czenie w trybie środowisko-
wym. Skierowanie do poradni
lekarskiej rehabilitacyjnej mo-
że wystawić każdy lekarz ubez-
pieczenia zdrowotnego. Taka
porada udzielana jest zarówno
dorosłym, jak i dzieciom - do-
daje Anna Surowiec.

Porada obejmuje wybrane
procedury medyczne, okre-
ślone w rozporządzeniu mini-
stra zdrowia o świadczeniach
gwarantowanych niezbędne
w diagnostyce i leczeniu cho-
rób narządu ruchu.a
ą
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Rehabilitacja w gabinecie fizjote-
rapii lub zakładzie rehabilitacji
a To najpopularniejsza forma us-
prawniania. Mogą z niej korzystać
pacjenci ze wszystkich grup wieko-
wych, u których wystąpiły dysfunk-
cje w przebiegu różnych chorób,
urazów i uszkodzeń organizmu.
Kto wystawia skierowanie?
a Na fizjoterapię ambulatoryjną
kierować może każdy lekarz ubez-
pieczenia zdrowotnego. W przy-
padku stwierdzenia u pacjenta wa-
dy postawy kwalifikującej się do re-
habilitacji leczniczej lub dysfunkcji
narządu ruchu, której przyczyną są
wady postawy, skierowanie wysta-
wia lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego będący specjalistą rehabilitacji
ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub
urazowo-ortopedycznej, ortopedii
i traumatologii, chirurgii ogólnej.
Ile trwa cykl zabiegów?
a NFZ finansuje do 5 zabiegów
dziennie w 10-dniowym cyklu tera-
peutycznym. Jednak w przypad-
kach medycznie uzasadnionych le-
karz może wypisać skierowanie
od razu na dwa cykle zabiegowe.

Pacjent ma prawo do zabiegów fi-
zjoterapeutycznych wymienionych
w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 6 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej.
aWarto zwrócić uwagę, że w prze-
pisach określono czas trwania nie-
których zabiegów. I tak: ćwiczenia
bierne, czynno-bierne, ćwiczenia
wg metod neurofizjologicznych,
metody reedukacji nerwowo-mięś-
niowej, ćwiczenia specjalne, mobili-
zacje i manipulacje – to nie mniej
niż30 minut i zabieg ten nie może
być wykonany więcej niż dwa razy
dziennie na rzecz jednego pacjenta.
aNatomiast nie mniej niż 15 minut
powinny trwać następujące zabiegi
kinezyterapii: ćwiczenia wspoma-
gane, ćwiczenia czynne w odciąże-
niu i czynne w odciążeniu z oporem,
ćwiczenia czynne wolne i czynne
z oporem, ćwiczenia izometryczne,
nauka czynności lokomocji oraz
wszystkie inne formy usprawniania.
a Rozporządzenie określa także
minimalny czas trwania zabiegu
masażu suchego, częściowego

na 20 minut, w tym min. 15 minut
czynnego masażu.
a NFZ refunduje zabiegi krioterapii
w komorze kriogenicznej niskotem-
peraturowej. Należy pamiętać, że
zabieg ten składa się z dwóch częś-
ci: pobytu w kriokomorze oraz bez-
pośrednio po tym przeprowadzo-
nych ćwiczeń kinezyterpii , które
powinny trwać co najmniej 30 mi-
nut.
a Po wykonaniu zabiegów pacjent
powinien codziennie potwierdzić
swoim podpisem na karcie zabie-
gów ich realizację. NFZ przestrzega
przed podpisywaniem karty zabie-
gów przed realizacją zabiegów.
Rehabilitacja w ośrodku lub od-
dziale dziennym
a Jest zlecana szczególnie ze wska-
zań ortopedycznych, a także u osób
cierpiących na schorzenia neurolo-
giczne, reumatologiczne, onkolo-
giczne i pulmonologiczne (dla pa-
cjentów wymagających komplek-
sowej rehabilitacji wielonarządo-
wej). NFZ płaci za każdy
osobodzień pobytu pacjenta na od-
dziale dziennym i tego typu rehabi-

litacja powinna obejmować nie tyl-
ko zabiegi fizjoterapeutyczne, ale
również badania diagnostyczne
i świadczenia takie jak: z neuropsy-
chologii, psychoterapii czy terapii
zajęciowej.
Kto wystawia skierowanie?
Lekarze oddziałów: urazowo – orto-
pedycznych, chirurgicznych, neuro-
chirurgicznych, neurologicznych,
reumatologicznych, chorób wew-
nętrznych, onkologicznych, urolo-
gicznych, pediatrii, endokrynologii
dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
rehabilitacji ogólnoustrojowej, neu-
rologicznej, pulmonologii i kardiolo-
gicznej. Także lekarze poradni: re-
habilitacyjnej, urazowo – ortope-
dycznej, neurologicznej, reumato-
logicznej, wad postawy,
endokrynologii i diabetologii dzie-
cięcej. Lekarz rodzinny wystawia
skierowanie tylko w przypadku zao-
strzeń chorób przewlekłych.
Ile trwa?
Od 15 do 30 dni. Pacjentom przy-
sługuje po minimum 5 zabiegów
dziennie. Dla pacjentów z obrzę-
kiem limfatycznym czas trwania re-

habilitacji wynosi do 40 dni zabie-
gowych w roku kalendarzowym.
Rehabilitacja dzieci z zaburzenia-
mi wieku rozwojowego w ośrod-
ku lub oddziale dziennym
To wielospecjalistyczna, komplek-
sowa rehabilitacja dzieci , m.in.
wcześniaków, z wrodzonymi wada-
mi , z chorobami metabolicznymi
układu nerwowego, z zaburzenia-
mi koordynacji ruchowej pocho-
dzenia centralnego, z zespołem
mikrozaburzeń czynności mózgu,
z zespołem Downa, z zaburzeniami
integracji sensorycznej.
Kto wystawia skierowanie?
Lekarze oddziałów i poradni:
neonatologii, rehabilitacyjnej, orto-
pedii i traumatologii, neurologicz-
nej, reumatologii, chirurgii dziecię-
cej, endokrynologii dziecięcej, dia-
betologii dziecięcej lub lekarz poz.
Ile trwa?
Czas trwania rehabilitacji dzieci z za-
burzeniami wieku rozwojowego,
słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi
do 120 dni zabiegowych w roku ka-
lendarzowym.
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Różne formy rehabilitacji

Informator dla pacjenta

Zdrowie

Ewa Kurzyńska
e.kurzynska@nowiny24.pl

Chorzy w najcięższym stanie,
którzy potrzebują rehabilita-
cji, a nie są w stanie na nią do-
trzeć, mogą być usprawniani
w warunkach domowych.

aNa pytania Czytelników do-
tyczące różnych form rehabili-
tacji, trybu realizacji świad-
czeń, odpowie ANNA SURO-
WIEC z Narodowego Funduszu
Zdrowia w Rzeszowie.
aNa pytania czekamy
we wtorek, w godz. 11-12,
pod nr tel. 17 867-22-35.
aRelację z dyżuru opublikuje-
my na łamach Nowin w przysz-
łym tygodniu.
aZa dwa tygodnie, 22 maja,
kolejna część Informatora No-
win i NFZ. Zapraszamy do lek-
tury!

Zapraszamy na dyżur


