
REGULAMIN PORADNI REHABILITACYJNEJ

Pacjent pierwszorazowy ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych
od dnia wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
Skierowanie ważne jest dopóki pacjent leczy schorzenie, które było powodem wystawienia skierowania.

KONSULTACJE LEKARSKIE
Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. 

1. Na konsultację lekarską pacjent zobowiązany jest do posiadania:
- Ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku osoby ubezpieczonej w kraju Unii Europejskiej innym niż
Polska na podstawie dokumentu wydanego przez właściwy oddział wojewódzki NFZ.
-  Dokumentacji  medycznej  (wyniki  badań,  zdjęcia  rentgenowskie,  wypis  z  szpitala,  książeczka  z  oddziału
noworodków).

2. Pacjenta  obowiązuje  punktualne przybycie  na konsultacje  i  zlecone zabiegi  (minimum dziesięć minut przed
umówioną godziną).

3. Konieczne  jest  uprzedzenie  o  nieobecności  na  konsultację  lub  zabiegi  z  powodu  siły  wyższej  (zdarzenia
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

4. Na terenie Poradni przebywa się bez okryć wierzchnich, (okrycia pozostawiamy w szatni, która znajduje się
na parterze budynku szpitalnego).

5. Dzieci z infekcjami nie mogą przebywać w Poradni dzieci zdrowych.

ZABIEGI
Skierowanie  na  zabiegi  fizjoterapeutyczne wystawia  lekarz  ubezpieczenia  zdrowotnego.  W przypadku  wady  postawy
kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ,
lekarz  specjalista  (rehabilitacji  ogólnej,  rehabilitacji  medycznej,   rehabilitacji  w  chorobach  narządu  ruchu,   chirurgii
ortopedycznej,  chirurgii urazowo-ortopedycznej,  ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia
w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu,
rehabilitacji  ogólnej,  rehabilitacji  medycznej,  lekarz  w  trakcie  specjalizacji  z  rehabilitacji  medycznej,  ortopedii,
i traumatologii narządu ruchu). 
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie  musi zostać zarejestrowane w  miejscu udzielania
świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. 
NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjent powyżej 16 roku życia może uczęszczać samodzielnie na zabiegi  na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego.

HYDROTERAPIA
1. Obowiązuje posiadanie ręcznika kąpielowego, bielizny na zmianę na zabiegi hydroterapeutyczne oraz specjalne

nieprzemakalne pampersy dla małych dzieci (do kąpieli).
2. Podczas zabiegu dziecku towarzyszy jeden opiekun.
3. Wymagana jest zmiana obuwia.
4. Sprzęt do hydroterapii obsługuje wyłącznie terapeuta.

FIZYKOTERAPIA
1. Podczas zabiegów fizykoterapeutycznych należy wyłączyć telefon komórkowy i zdjąć metalowe rzeczy.
2. Do zabiegów elektroterapii niezbędne są podkłady.
3. Pacjent powinien posiadać jeden ręcznik na zabiegi fizykoterapeutyczne.
4. Sprzęt do fizykoterapii obsługuje tylko terapeuta.

SALA GIMNASTYCZNA
1. Możliwa jest obecność jednego opiekuna na ćwiczeniach.
2. Wymagana jest zmiana obuwia.
3. Pacjent może posiadać własne, ulubione zabawki na ćwiczenia.
4. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń pod nieobecność terapeutów,
5. Wskazane jest punktualne odbieranie dziecka po zabiegach przez rodzica/opiekuna.
6. W przypadku konieczności  czasowego opuszczenia  Poradni  przez  rodzica/opiekuna,  fakt  ten  powinien  zostać

zgłoszony rehabilitantowi.

Podpis pacjenta /opiekuna ustawowego

Regulamin opracowano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  (t.j. Dz.U.2018.465 ze zm.) 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.1938 ze zm.)
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