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Jakie wymagania należy stawiać 
rehabilitacji ? 

• Rozwój systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce  
- warunkiem zapewnienia realizacji potrzeb  
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych  
i starzejącego się społeczeństwa  
 

 

 

 

 

 

 



Jakie wymagania należy stawiać 
rehabilitacji ? 

• Rehabilitacja planowana w oparciu o profil 
funkcjonowania - podstawą osiągnięcia dobrostanu 

 

• Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) 
 

 

 

 

 

 



Jakie wymagania należy stawiać 
rehabilitacji ? 

• Ergonomiczna optymalizacja technicznych środków 
wspomagających funkcje i zapewnienie dostępności  
do zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego  
- działaniem niezbędnym w celu zapewnienia 
samodzielności, niezależności oraz uczestnictwa  
osób z niepełnosprawnościami 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEMIANY KULTUROWE i OBYCZAJOWE  

wyznaczają potrzeby rehabilitacyjne,  
i stanowią istotne czynniki ryzyka niepełnosprawności 

Cel rehabilitacji: zapewnienie wysokiej jakości życia,  
sprawności fizycznej, niezależności i uczestnictwa 

UCZESTNICTWA  
  



 



 



Dane demograficzne 

• Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce - ok. 4,7 mln  
tj. 12,2% ludności kraju  
     (46,1% mężczyzn , 53,9% dla kobiet).    

* wg wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011r. 

• Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie  
w 2011 roku - ponad 3,1 mln osób (3 133,5 tys.) 

• Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych  
prawnie i biologicznie (jednocześnie) - 2 652,0 tys. 

*dane zostały zebrane w ramach spisu reprezentacyjnego i  zostały uogólnione na całą  
  populację.  

* 1,5 mln respondentów skorzystało z prawa dobrowolności odpowiadania na pytania  
   i nie udzieliło odpowiedzi (dane mogą być niedoszacowane) 
 



Prognozy 

• Do 2030  roku w państwach członkowskich UE  
wg danych z dnia 1 stycznia 2010 r.  
żyło ponad 87 mln osób w wieku 65 lat  
i starszych, co stanowi około 17,4%  
ludności UE  
             (Borg i wsp., 2012) 

• W Polsce - zwiększenie udziału tej grupy osób 
w liczbie ludności Polski z 13,5% w 2010 roku 
do 29,9% w 2050 roku;  
     (Szukalski 2012) 

• ok. 35 % osób po 65 r.ż. – to osoby  
z niepełnosprawnościami  
        (Kabsch 2013) 



Jan Christian Smuts  
(1870-1950) 

 
 

Człowiek to otwarty system 
we wzajemnym 
oddziaływaniu  

i całkowitym powiązaniu 
ze środowiskiem 

 Idea holizmu stanowi filozoficzną podstawę 
działań podejmowanych przez 
przedstawicieli tych wszystkich zawodów, 
które zorientowane są na 
biopsychospołeczny model zdrowia 

model medycyny holistycznej (1926) 

 



ICF 
International Classification of Functioning, 

Disability and Health 

Choroba/zaburzenie 

Funkcje i struktury 
(uszkodzenie/zaburzenie) 

Uczestnictwo 
(ograniczenia) 

Aktywność 
(utrudnienia) 

Czynniki osobowe 
(przeszkody/czynniki 

ułatwiające) 

Czynniki środowiskowe 
(przeszkody/czynniki 

ułatwiające) 

Czynniki kontekstowe 



Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania,  
Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF 

zapewnia ramy koncepcyjne,  
które mogą być i są  
wykorzystywane w opisywaniu  

•  niepełnosprawności  

•  przyczyn i konsekwencji  
    niepełnosprawności oraz wpływu  
    środowiska w jakim funkcjonuje dana  
    osoba na jakość funkcjonowania psychospołecznego 

•  sposobów realizacji potrzeb rehabilitacyjnych  
    z uwzględnieniem wszystkich aspektów  
    kompleksowej rehabilitacji w oparciu  
    o PROFIL FUNKCJONOWANIA 



Artykuł 26 Konwencji Narodów Zjednoczonych  
o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)  

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
Habilitacja i Rehabilitacja 

  

    „Państwa Strony podejmą skuteczne i odpowiednie 
środki, uwzględniając wzajemne wsparcie, w celu 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
uzyskania oraz utrzymania możliwie największej 
niezależności, pełnych zdolności fizycznych, 
umysłowych, społecznych i zawodowych, oraz 
pełnego włączenia i udziału we wszystkich 
aspektach życia." 
 
* DU z dn. 25 października 2012 roku, poz. 1169  



 

(…) zorganizują,  wzmocnią i rozwiną usługi i programy  
w zakresie wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności  
w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług 
socjalnych w taki sposób , aby usługi i programy: 
(a) (…) były  oparte na wielodyscyplinarnej ocenie 
indywidualnych potrzeb i potencjału, 

(b) wspierały udział i włączanie w społeczność lokalną (…) 
były dobrowolne i dostępne dla osób niepełnosprawnych 
możliwie blisko społeczności, w których żyją…. 
 

Artykuł 26 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych (KPON)  

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
Habilitacja i Rehabilitacja 



Better Rehabilitation – Beter Future 

 
Pytanie nie brzmi: 

czy rehabilitacja jest konieczna ?   
ale:  

 gdzie i w jakim stopniu należy  
ją zapewnić ? 

 
J.Melvin, Pekin 2013 

Jianan Lee, Pekin 2013  



OGÓLNY DOBROSTAN* 

*ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa 2008. 



 

Paradygmat pracy z osobą niepełnosprawną  
 

Zmiana definicji, rozumienia i postrzegania 
niepełnosprawności  

indywidualność, szacunek, upodmiotowienie 

samostanowienie i świadomy wybór 
* Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) 

* Światowy Raport o Niepełnosprawności (WRD) 

* Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Zbiór praktycznych wskazówek.  
   Warszawa 2013 

* Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) 
 

 
 
Jagodziński R. Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo.  Niepełnosprawność 
– zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2013(7) s.67-104. 



Warunkiem zapewnienia optymalnej  
jakości życia osób niepełnosprawnych jest  

dostęp do leczenia i opieki medycznej,  
wczesnej diagnostyki, rehabilitacji  

i edukacji leczniczej,  
oraz do świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających rodzaj i stopień 
niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 
i sprzęt rehabilitacyjny 



Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych  w Polsce 

 
 • W polskim porządku prawnym podstawowym celem opieki zdrowotnej   

jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 
wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie 
niepełnosprawności i jej ograniczanie i m.in. dlatego to prawo odnosi się do 
wszystkich obywateli.  

• Minister Zdrowia – w ramach swoich kompetencji – podejmuje działania 
mające na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz podnoszenia jakości udzielanych 
świadczeń zdrowotnych.  

• Świadczenia opieki zdrowotnej zakwalifikowane jako świadczenia 
gwarantowane, finansowane są ze środków publicznych, w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

• Przysługują zatem wszystkim świadczeniobiorcom, w tym osobom 
niepełnosprawnym, kwalifikującym się do danego typu leczenia.  

 

  

 

 

* USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych. Dz.U. z 2008 r. Nr 164,poz. 1027, z późn. zm. 

 



Kompleksowość rehabilitacji  
 

 „ całość jest czymś więcej,  

niż sumą wszystkich części ” 

      Sokrates 

 Struktura programu rehabilitacji  
musi być kompleksowa,  czyli całościowa 

Istnieją dowody naukowe, 
iż podejmowanie interwencji  
w sposób odosobniony  
pochłania większe koszty niż 
usystematyzowana rehabilitacja  
(Bent N. et al. Lancet 2002) 





The Field of Competence of Physical and Rehabilitation 
Medicine Physicians - Part One 

e-book of Professional Practice Committee of UEMS PRM 

http://issuu.com/parisstylianides/docs/section_of_physical_and_rehabi

litat/0 



ZESPÓŁ  REHABILITACYJNY 

Lekarz  
specjalista rehabilitacji 

medycznej Lekarz 
 specjalista innej 

specjalności 

Fizjoterapeuta 

Psycholog 
Asystent 
socjalny 

Pedagog 
specjalny 

Technik/specjalista 
zaopatrzenia 

ortopedycznego 

Instruktor  
pracy zawodowej 

Terapeuta 
zajęciowy 

Ergoterapeuta 

Pielęgniarka 



Eliminacja barier  

w świadczeniach rehabilitacyjnych 

• Reforma polityki, prawa, systemów realizacji,  
w tym opracowania lub zmiany krajowych  
planów dotyczących rehabilitacji 

• Rozwijanie mechanizmów finansowania  
eliminacji barier związanych z finansowaniem rehabilitacji 

• Zwiększenie zasobów ludzkich w rehabilitacji, w tym szkolenia  
i utrzymanie personelu rehabilitacyjnego 

• Rozszerzenie i decentralizacja w świadczeniu usług 

• Zwiększenie wykorzystania technologii i urządzeń wspomagających  

• Rozwijanie programów badawczych , w tym poprawę informacji  
i dostępu do wytycznych z dobrą praktyką 

*  Światowy Raport o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy,    
    rozwiązania. Nr 1/2014 (10) 



 
 

“Jeśli rehabilitacja lecznicza  
nie będzie ściśle powiązana  

z rehabilitacją socjalną i zawodową, wynik 
rehabilitacji nie będzie pełny.”   

                                                                                                
      W. Dega  (1995) 

 
 



Wczesna kompleksowa rehabilitacja  
przyczynia się do zapobiegania i redukowania  

ryzyka niepełnosprawności  
 

 

Rehabilitacja lecznicza stanowi ważną część  
kompleksowej rehabilitacji  

i podobnie jak rehabilitacja społeczna i zawodowa  
powinna być ważnym elementem  

polityki społecznej 

 
 

   

 

 

  

 

 



Potrzeba opracowania strategicznego planu 
rozwoju kompleksowej rehabilitacji w Polsce 

Rehabilitacja medyczna w Polsce 

• Dane na temat rehabilitacji często nie są oddzielone  
od innych świadczeń zdrowotnych 

• Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej 

  dane fragmentaryczne 

  rehabilitacja odbywa się w różnych obszarach  
 i wykonywana jest przez różne zespoły 
 (np. rehabilitacja geriatryczna, psychiatryczna) 

  brak kontroli ilości świadczeń pobieranych przez jednego  
      świadczeniodawcę 

• Ograniczenie dostępu do oddziału rehabilitacji dla pacjentów 
po leczeniu fazy ostrej choroby w oddziale szpitalnym  

 

 



Opracowanie  strategicznego planu rozwoju 
kompleksowej rehabilitacji w Polsce 

Potrzeby w zakresie rehabilitacji leczniczej: 
 Poprawa finansowania świadczeń gwarantowanych  

w zakresie rehabilitacji medycznej  

 3,28 % udziału kosztów rehabilitacji leczniczej  
w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej* 
- zmiana dystrybucji środków przeznaczanych na rehabilitację 
- przeniesienie akcentów finansowych na Oddziały Dzienne 

 Racjonalizacja wykorzystania posiadanych środków 

 Zebranie danych na temat środków przeznaczanych na rehabilitację 
pourazową 

 Usankcjonowanie prawne nadzoru i koordynacji przez lekarzy 
specjalistów rehabilitacji podejmowanych działań rehabilitacyjnych  

 Wpisanie rehabilitacji medycznej na listę specjalności priorytetowych 

 

 

 

* Informacja Prezesa NFZ przedstawiona na Komisji Sejmowej Zdrowia dn. 5 06.2014r.  
   – pismo NFZ/CF/DSOZ/2014/073/0300/W/11221/DRM 



Lekarze Specjaliści  
Medycyny Fizykalnej  
i Rehabilitacji (MFiR) 
w krajach członkowskich 
UEMS 

 

UE – 2,62 

Europa – 2,59 

Polska – 2,31  
(17 miejsce) 
 

 

Brak Danych  

Słowacja  

Litwa  

Bułgaria 

Bośnia i Hercegowina 

Macedonia 



Wczesna kompleksowa rehabilitacja 
- eliminacja i ograniczanie ryzyka niepełnosprawności  

i niezdolności do pracy  
 

• Zmniejszenie kosztów zabezpieczenia społecznego  
osób niezdolnych do zarobkowania. 

• Zapewnienie możliwości przywrócenia osobom przewlekle 
chorym i niepełnosprawnym zdolności  
do pracy lub innej formy powrotu do społeczeństwa  
i uczestnictwa. 

• Istnieją  dowody na to, iż koszty poniesione na dobrze 
zorganizowaną, kompleksową rehabilitację generują 
oszczędności nawet siedemnastokrotne * 

 

 * Melin R., Fugl-Meyer AR. 2003,   Didier JP. 2004,  Krauth C  et al. 2005 
 



Ryzyko niepełnosprawności 

Poważne ryzyko niepełnosprawności i wyłączenia z życia 
społecznego oraz zawodowego ciąży w przypadku  

chorób przewlekłych i skutków urazów 
 nad pacjentami  i ich rodzinami 

 

. 
  
 



 
Wczesna kompleksowa rehabilitacja 

- eliminacja i ograniczanie ryzyka 
niezdolności  

do pracy i niepełnosprawności  
 

Dokonanie szacunku 
całkowitego, bezpośredniego  
i pośredniego obciążenia 
gospodarki kosztami chorób 
wraz z kosztami rehabilitacji 
może stanowić dowód  
na zmniejszenie kosztów 
świadczeń społecznych 
związanych z zabezpieczeniem 
społecznym z tytułu niezdolności 
do pracy wynikające z podjęcia 
wczesnej rehabilitacji. 

 



Zapewnienie dostępu i finansowanie rehabilitacji  
- różne resorty i urzędy centralne 

 

 
 

 
 

  
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Ministerstwo Finansów 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ministerstwo Środowiska  
Ministerstwo Zdrowia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Urzędy Pracy (MPiPS) 
   



Zapewnienie dostępu i finansowanie leczenia, 
opieki medycznej, edukacji leczniczej i rehabilitacji  

- różne resorty i urzędy centralne 
 

 Ogólnopolskie programy profilaktyczne pośrednio skierowane  
do osób niepełnosprawnych - Główny Inspektorat Sanitarny  

 Turnusy rehabilitacyjne – PFRON (PCPR) 

 Opieka zdrowotna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do 
kadry narodowej w sportach paraolimpijskich - finansowana  
ze środków budżetu państwa- z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw zdrowia 

 Kształcenie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych 
na uczelniach medycznych - MZ 

 
 

 
 

** Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz 
realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.   „KARTA PRAW 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Warszawa 2013r. 

  
 



Zapewnienie dostępu i finansowanie leczenia, 
opieki medycznej, edukacji leczniczej i rehabilitacji  

- różne resorty i urzędy centralne 
 

 Dostęp do informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej  
w kraju i za granicą – NFZ 

 Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny 
– Informacje, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczą jedynie 

całkowitej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego 
(obowiązkowego i dobrowolnego), bez wyszczególnienia liczby osób 
niepełnosprawnych.  

 Programy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej 
oraz poprawy zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym  
– ZUS, KRUS 
 

 

 
 

 
 

** Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz 
realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.   „KARTA PRAW 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Warszawa 2013r. 

  
 



Zapewnienie dostępu do wszechstronnej 
rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną  

 
 

 Warsztaty terapii zajęciowej 
placówki dziennego pobytu, przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych niezdolnych 
do podjęcia pracy, - pozyskiwanie lub przywracanie osobom niepełnosprawnym 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. 

 Turnusy rehabilitacyjne  
ustawowa forma rehabilitacji społecznej połączona z elementami wypoczynku.   

 Wsparcie stacjonarnych ośrodków rehabilitacji 
stacjonarnych ośrodków rehabilitacji prowadzonych przez jednostki sektora finansów 
publicznych i jednostek spoza tego sektora (organizacje pozarządowe, zakłady pracy 
chronionej, zakłady aktywności zawodowej) - PFRON 

Program – „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”. 
 

 

 
 

 
 

** Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz 
realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.   „KARTA PRAW 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Warszawa 2013r. 

  
 



Zapewnienie dostępu i finansowanie leczenia, 
opieki medycznej, edukacji leczniczej i rehabilitacji  

- różne resorty i urzędy centralne 
 
Inne działania dotyczące opieki zdrowotnej 

 Minister Spraw Wewnętrznych jest organem założycielskim dla 29 SPZOZ - 
inicjuje oraz wspiera działania w zakresie planowania  rzeczowego i 
finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych, które w znaczący sposób wpływają 
na realizację postanowienia „Karty Praw Osób Niepełnosprawnych”. 

 Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2010 r. zrealizował projekt, który był 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców  
w ramach Programu Rocznego 2008 pt. „Poprawa warunków zakwaterowania 
oraz zakup sprzętów i materiałów do ośrodków własnych Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców”. 

 W latach 2008-2012 Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych  aktywnie 
uczestniczył w pracach związanych z ideą programu przyjaznych dla 
kombatantów placówek opieki zdrowotnej. 
 

 

 
 

 
 

** Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień 
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.   „KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 
Warszawa 2013r. 

  
 



Programy rehabilitacji leczniczej w ramach 
prewencji rentowej oraz poprawy zdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym 
  

 Zakład Ubezpieczeń społecznych (ZUS) 
Program rehabilitacji leczniczej w ramach  
prewencji rentowej ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub 
częściową niezdolnością do pracy, rokujących jednocześnie 
odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji * 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  
Turnusy rehabilitacyjne dla zachowania, poprawy lub 
przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 
oraz dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat 

 
 
 

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu    
 kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień  
 na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457). 
  



Rehabilitacja ogólnoustrojowa  
 29,3 % udziału kosztów w całkowitych kosztach  

rehabilitacji leczniczej * 

 
 

* MZ-UZ-ZR-71-33161-6/AK/14 z dn. 03.03.2014r. - odpowiedź na Interpelację Poselską Pani 
Krystyny Ozgi z dn. 09.01.2014r. – z up. MZ  Sekretarza Stanu Sławomira Neumana 

JGP ? 

 

Rehabilitacja narządu ruchu 

- po leczeniu operacyjnym. 

- z chorobami współistniejącymi 

- po leczeniu zachowawczym 

Rehabilitacja pourazowa wielonarządowa  

- z chorobami współistniejącymi 

Rehabilitacja po amputacjach 

Rehabilitacja po oparzeniach i odmrożeniach 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła: 

• osób z zapalnymi i niezapalnymi chorobami stawów  

• chorobami autoimmunologicznymi,   

• chorobami układowymi tkanki łącznej etc. 

 
 



Wspomaganie funkcji  

Wyroby medyczne,  środki pomocnicze, 
zaopatrzenia ortopedycznego  
oraz urządzenia wspomagające  lokomocję  
i podstawowe  czynności życia  codziennego 

Narodowy Fundusz Zdrowia  
nie dysponuje informacją o rodzaju  
i stopniu niepełnosprawności 
świadczeniobiorców, którzy zostali zaopatrzeni 
w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

Osoby niepełnosprawne, którym NFZ przyznał 
dofinansowanie w zakupie przedmiotów 
ortopedycznych lub środków pomocniczych 
mogą starać się o dodatkowe finansowe 
wsparcie  wyrobów medycznych ze środków 
PFRON 



Niektóre protokoły terapeutyczne  
są możliwe do realizacji  
tylko przy wykorzystaniu  
urządzeń zrobotyzowanych 

 

 

 

  
 Urządzenia zrobotyzowane mogą 

przynieść poprawę w funkcjonowaniu 
pacjentom po udarze, urazowych 
uszkodzeniach mózgu i innych 
chorobach centralnego układu 
nerwowego.  

 Pacjenci stosujący terapię wspieraną 
robotami zdrowieją znacznie szybciej  
w porównaniu z placebo, i że ta 
poprawa utrzymuje się co najmniej 
przez trzy lata. 

 

Esquenazi et al. 2012, 
Reinkensmeyer et al. 2000,  
Stein  et al. 2012,  
Louoreiro et al. 2003,  
Hesse et al. 2003,  
Schwartz et al. 2011. 
 



 

Kompleksowa rehabilitacja  
osób niepełnosprawnych  

warunkiem integracji społecznej 
 



 

dostęp do nauki w szkołach wspólnie  
ze swymi rówieśnikami,  

jak również do korzystania ze szkolnictwa 
specjalnego lub edukacji indywidualnej 

 

Warunkiem zapewnienia optymalnej  
jakości życia osób niepełnosprawnych jest  



dostęp do pracy na otwartym rynku pracy 
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem  

i możliwościami oraz korzystania z doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa,  

a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego 
wymaga - prawo do pracy  

w warunkach dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych 

 

Warunkiem zapewnienia optymalnej  
jakości życia osób niepełnosprawnych jest  



Zatrudnienie wspomagane 

Zatrudnienie wspomagane jest płatną pracą wykonywaną  
przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy,  
przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób.  

Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę,  
jaką wykonują osoby sprawne.* 

„Zapewnianie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz innym 
grupom zagrożonym wykluczeniem w uzyskaniu i utrzymaniu 
płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. (EUSE 2005)** 
 

*   Wg definicji Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego  
    – World Association of Supported Employment (WASE) 
** Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Zbiór praktycznych wskazówek.  
    Warszawa 2013. 

 



Zatrudnienie wspomagane - cztery główne wartości 

 

• Normalizacja - takie same prawa oraz możliwości do życia i rozwoju.  

• Waloryzacja roli społecznej - metody używane do wspierania osób 
wyłączonych powinny być naturalne, powszechnie używane  
i zgodne z ogólnymi standardami panującymi w społeczeństwie. 

• Włączanie –  nie dzielenie ludzi na grupy i zapewnienie wszystkim  
pełnego uczestnictwa w każdym aspekcie życia społecznego. 

• Idea „empowerment” – należy stworzyć takie warunki, aby osoby  
z niepełnosprawnością samodzielnie decydowały o wyborze miejsca 
pracy, zakresu zadań, godzinach pracy, środowisku społecznym  
oraz rodzajach wsparcia, którego potrzebują. 

 ** Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Zbiór praktycznych wskazówek.  

    Warszawa 2013. 

 



 

• Relatywny wskaźnik pracujących, czyli stosunek pracujących 
osób z niepełnosprawnością do pracujących osób sprawnych,  

 - wynosi w Polsce:  20,8 (2008)*, 21,4 (2009)** 

 2010 I kw. 20,8 II kw.  25,9  III kw. 26,0** 

 - w krajach Unii Europejskiej – średnio 40,8 * 

• W powiatowych urzędach pracy w grudniu 2012 r. było 
zarejestrowanych 131.254 bezrobotnych oraz poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło 6,0% ogólnej liczby 
zarejestrowanych *** 

Niemiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, 
Warszawa 2007.  ** Studia BAS nr 2 (26) 2011, s.211-236, www.bas.sejm.gov.pl 

** Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz 
realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.   „KARTA 
PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Warszawa 2013r. 

 

 

 

 

 

 
W Polsce większość osób niepełnosprawnych  

jest bierna zawodowo 
Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych = 69,7 (2010)   

 



• Niekwestionowana jest potrzeba utworzenia sieci placówek,  
w których możliwa będzie kompleksowa rehabilitacja  
i przywrócenie zdolności do pracy  
oraz możliwości zatrudnienia  
osób z niepełnosprawnością nabytą  
 

• Ważnym aspektem jest  także rozbudzenie motywacji  
do pracy i utrzymywania zrównoważonego stylu życia 

• Jednym z czynników motywacyjnych aktywizacji zawodowej, 
w warunkach ośrodka rehabilitacji zawodowej powinna być 
realizowana równolegle ze szkoleniem zawodowym 
rehabilitacja umożliwiająca uzyskanie optymalnej 
sprawności i wydolności fizycznej 

 

 



Model wczesnej rehabilitacji zawodowej 

 

Działania te  są bardzo trudne , bo planowane  
w złożonym systemie zabezpieczenia społecznego, 
gdzie finansowanie świadczeń z zakresu ryzyka utraty 
życia, chorób, wypadków przy pracy, wieku czy 
bezrobocia rozdzielone jest pomiędzy wielu 
świadczeniodawców zarówno w Polsce**  
jak i w Niemczech* 

* Mehrhoff F. Model wczesnej rehabilitacji zawodowej w Polsce i w Niemczech. Niemiecki 
Zakład Ubezpieczeń Wypadkowych (DGUV). Wydz. Realizacji Programów. PFRON 2013. 

** Projekt  „Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany”  
realizowany przez IPiSS oraz PFRON (2014) 
 

 



  Dostępność do kompleksowej rehabilitacji 

  Wprowadzenie klasyfikacji ICF 

  Informatyzacja służby zdrowia 

• zbieranie danych o stanie zdrowia i niepełnosprawności 
chorych w taki sposób, aby tworzyć narzędzia wsparcia 
działalności diagnostyczno-terapeutycznej sprzyjające  
integrowaniu działań i zwiększaniu efektywności 

• systemy informacyjne powinny dostarczać danych dla 
polityki zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej, zatrudnienia, 
orzecznictwa lekarskiego i zawodowego 

Wyzwania współczesnej rehabilitacji  

Wyzwania systemu ochrony zdrowia 
  

Wyzwania  systemu ochrony zdrowia 

Eliminacja barier w rehabilitacji   



Dziękuję za uwagę 

www.niepelnosprawni.pl 

www. historycy.org www.e-kolo.pl 


