
 Gminny „Program  zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla miesz-

kańców gminy Łambinowice na lata 2022-2025” skierowany jest do mieszkańców Gminy Łambinowice, któ-

rzy mają zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, szczególności: 

a) z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu  

chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, 

b) z chorobami kręgosłupa, 

c) z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi, ścięgien), 

 

Osoby chętne do udziału w Programie muszą posiadać skierowania od lekarza, który udziela świad-

czeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w Programie nie będą honorowane skierowania, tzw. 

„prywatne“). Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista rehabilitacji: ogólnej, me-

dycznej, w chorobach narządu ruchu, lekarz chirurgii: ortopedycznej, urazowo-ortopedycznej, ortopedii, trau-

matologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii 

ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, reha-

bilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej. Skierowanie na zabiegi powinno zostać wystawione zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Świadczeniobiorca (uczestnik programu), który uzyskał skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty 

jest następnie kwalifikowany do udziału w Programie przez Podmiot realizujący Program. 

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do Programu pacjent będzie proszony o wypełnienie oświadcze-

nia dotyczącego niekorzystania z takich świadczeń rehabilitacji leczniczej, jak oferowane w niniejszym pro-

gramie, finansowanym przez NFZ, a także z innych środków publicznych.  

 

Zabiegi rehabilitacji leczniczej wykonywane będą w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do 

piątku na ul. Opolskiej 2, w Łambinowicach w budynku Domu Formacyjnym BARKA (tel. 77/ 434 40 

40) 

 

W ramach Programu wykonywane będą następujące zabiegi: 

1. Kinezyterapia: 

a) Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neu-

rofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacyjne  

i manipulacyjne)  

b) Ćwiczenia wspomagane  

c) Pionizacja 

d) Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem  

e) Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem  

f) Ćwiczenia izometryczne 

g) Nauka czynności lokomocyjnych  

h) Wyciągi  

i) Inne formy usprawniania (kinezyterapia)  

 

2. Masaż: 

a) Masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego 

masażu 

b) Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 

c) Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 

 

3. Elektrolecznictwo: 

a) galwanizacja 



wyk. Agnieszka Oleksów 

b) jonofreza 

c) prądy diadynamiczne 

d) prądy interferencyjne 

e) prądy TENS 

f) prądy TRAEBERTA 

g) prądy KOTZA 

h) ultra dźwięki miejscowe 

i) ultra fonofreza 
 

4. Leczenie prądem elektromagnetycznym: 

a) impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 
 

5. Światłolecznictwo i termoterapia: 

a) naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym – miejscowe 
b) hydrocollator 
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