
 
 

 Do zadań Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej należy rehabilitacja stacjonarna: 

o wczesna  - po ostrych incydentach uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 

o przewlekła   - po schorzeniach układu nerwowego powodujących istotne upośledzenie sprawności ruchowej. 

 

Rehabilitacja wczesna realizowana jest po zakończeniu leczenia szpitalnego, w okresie do 30 dni liczonych od dnia wypisu ze szpitala. 

Opóźnienie w dostarczeniu skierowania lub wniosku może skutkować brakiem możliwości przyjęcia chorego w tym terminie, wówczas 

przechodzi on do listy oczekujących na rehabilitację przewlekłą. Prowadzona jest lista osób oczekujących na przyjęcie. 

 

 Przed przyjęciem do oddziału należy złożyć następujące dokumenty: 

o skierowanie do oddziału rehabilitacji neurologicznej, wypełnione przez lekarza specjalistę z: poradni specjalistycznej (neurologicznej, 

rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurochirurgicznej) lub oddziału szpitala, 

o wniosek o przyjęcie do oddziału rehabilitacji neurologicznej, wypełniony przez lekarza jak wyżej, do pobrania z pliku Wniosek, 

o KSEROKOPIĘ - TYLKO I WYŁĄCZNIE - Karty informacyjne z leczenia szpitalnego. 

 

 Pacjenci przyjmowani są w trybie przyjęcia planowego: 

o w dniu przyjęcia lekarz oddziału przeprowadza badanie w celu ostatecznej kwalifikacji pacjenta. Pozytywna kwalifikacja jest  

podstawą do przyjęcia pacjenta do oddziału 



 Przyczyną dyskwalifikacji pacjenta m.in. jest:  

o ciężki stan ogólny nie pozwalający na podjęcie rehabilitacji stacjonarnej: 

np. infekcja ze stanem gorączkowym, niewyrównana cukrzyca, jawna klinicznie niewydolność krążenia lub niewydolność 

oddechowa, 

o nie zakończona antybiotykoterapia, pacjent jest w trakcie ustalania dawki leków p/krzepliwych, 

o przewidywany brak współpracy pacjenta podczas rehabilitacji: 

np.: zaburzenia ilościowe świadomości (nasilona senność trwająca przez większą część dnia), zaburzenia stanu psychicznego 

(pobudzenie psychoruchowe, stany dezorientacji), prezentowany w trakcie badania: bierny lub czynny negatywizm, możliwość 

wykonywania tylko ćwiczeń biernych) 

o zespół otępienny o średnim lub ciężkim nasileniu. 

 

 Przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się w Punkcie Przyjęć Planowych w Zakładzie Rehabilitacji: 

o wymagana jest obecność rodziny/opiekuna. 

 

 Za transport pacjenta do Punktu Przyjęć Planowych  odpowiadają: 

o z oddziału szpitala: personel oddziału kierującego na rehabilitację, 

o z domu:  rodzina lub opiekunowie . 

 

 Zalecane jest zaopatrzenie pacjenta w rzeczy zgodnie ze spisem, do pobrania z pliku: Wyprawka pacjenta Oddziału Rehabilitacji 

Neurologicznej   

  


