Fizjoterapia domowa w pytaniach i odpowiedziach.
1. Kto może skierować pacjenta na zabiegi fizjoterapii domowej?
Skierowanie na rehabilitację domową może wystawić:
- lekarz POZ (lekarz rodzinny), a także inni lekarze, w tym m.in.
- lekarz specjalista rehabilitacji
- lekarz specjalista w zakresie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii
- lekarz specjalista chirurgii urazowo – ortopedycznej
- lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
- lekarz specjalista w zakresie neurologii lub neurochirurgii
- lekarz specjalista w zakresie reumatologii
2. Jak długo ważne jest skierowane wystawione przez lekarza?
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia. W tym czasie skierowanie musi
zostać zarejestrowane. Po upływie 30 dni skierowanie traci ważność i nie może być
przyjęte.
3. Dla kogo przeznaczona jest rehabilitacja w warunkach domowych?
Fizjoterapia domowa przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie poruszają się
samodzielnie, a tym samym nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej,
która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym. W szczególności dotyczy to pacjentów z:
- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach
krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania
ogniskowego uszkodzenia mózgu;
- ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi
5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa;
- uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania
uszkodzenia rdzenia kręgowego;
- chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona,
zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami
demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi,
reumatoidalnym zapaleniem stawów;
- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach
endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
- urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
- osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
4. Ile dni zabiegowych przysługuje pacjentowi w ciągu roku kalendarzowego?
Pacjentowi w ciągu roku kalendarzowego przysługuje 80 dni zabiegowych. W przypadku
rehabilitacji domowej wykonywane jest do 5 zabiegów dziennie.

5. Czy mogę korzystać w jednym czasie z usług rehabilitacyjnych z dwóch różnych
placówek?
Nie. Świadczenia rehabilitacji domowej mogą być udzielane w jednym czasie tylko przez
jedną placówkę i nie mogę być również łączone ze świadczeniami realizowanymi w
zakresie hospicjum domowego.
6. Gdzie należy dostarczyć skierowanie?
Skierowanie należy dostarczyć do przychodni Centrum Zdrowia dr Mastej mieszczącej się
w Jaśle przy ulicy Staszica 17A (II piętro – biuro)
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 44 38 004 lub osobiście.

