
Rehabilitacja domowa, nowa usługa w regionie + wykaz placówek 

 

Od 1 grudnia 2018 r., w wyniku przeprowadzonych  postępowań konkursowych, we wszystkich 

powiatach Opolszczyzny realizowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej              

w warunkach domowych. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał z świadczeniodawcami 

realizującymi  przedmiotowe świadczenia umowy do 30.06.2022 r. 

Na terenie naszego regionu jest to  praktycznie nowa usługa refundowana przez Opolski 

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest adresowana do pacjentów, 

którzy samodzielnie nie mogą się poruszać.  

Usługa ta wpisuje się w cykl działań Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2018 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu 

nastąpiła zmiana w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej a mianowicie: 

1. Zawarto dodatkowe umowy w rodzaju rehabilitacji leczniczej na terenie : 

 gmina Byczyna –w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej; 

 gmina Lubsza – fizjoterapia ambulatoryjna; 

 gmina  Murów : Zagwiździe – fizjoterapia ambulatoryjna; 

 M. Opole – rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;  

 powiat Kędzierzyn- Koźle – w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej; 

 powiat nyski :  Głuchołazy: 

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych; 

- rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych. 

 

2. Zwiększono wartość dotychczasowych umów przeznaczając wydzielone środki dla osób   

o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresach skojarzonych. 

 

3. Zakontraktowano nowa usługę – fizjoterapia domowa. 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowej usługi fizjoterapii domowej. 

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i 

pokrewnych). 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty 

wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy 

rozpocznie się rehabilitacja. 

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się 

samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela 

świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, 

ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji). 

Poniżej przedstawiamy wykaz placówek, z którymi tut. Oddział posiada umowy w zakresie 

fizjoterapii domowej, z podziałem na powiaty: 



 

WAŻNE! 

Skierowanie na zabiegi wypisuje lekarz, następnie pacjent wybiera placówkę, umawia się na 

termin i dopiero wtedy do pacjenta przychodzi fizjoterapeuta. Zabiegi fizjoterapeutyczne w 

warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych 

spowodowanymi: 

 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 (warunku tego nie stosuje się do dzieci do 

ukończenia 18. roku życia); 

   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. 

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej 

wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania 

rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą 

dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń
Świadczeniodawc

a - telefon

m. Opole Novum - Zdrowie Centrum Rehabilitacji ul. Grota Roweckiego 16, 45-286 Opole (077)457 61 07

m. Opole Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole (077) 449 57 57

p. brzeski

Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej DONI COR Sp. 

z o.o ul. Kamienna 4, 49-300 Brzeg (077)444 40 52

p. brzeski EURO-MED Sp.z o.o. ul. Trzech Kotwic 6, 49-300 Brzeg 603 427 900

p. głubczycki NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki ul. Henryka Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 603 427 900

p. kędzierzyńsko-kozielski Reha-Bom ul. Moniuszki 2 A-B, 47-224 Kędzierzyn-Koźle +48 609 664 711

p. nyski

Opolskie Centrum Rehabilitacji Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością ul. Wyzwolenia 11, 48-317 KORFANTÓW (077)434 40 00

p. opolski ziemski

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego 

Rocha w Ozimku ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek (077) 427 34 00

p. opolski ziemski NZOZ Reha- Centrum ul. Reymonta 7, 49-100 Niemodlin (077)435 60 29

p. prudnicki Przychodnia Lekarska "MEDICUS" ul. Kościuszki 15, 48-200 Prudnik (077)436 25 25

p. strzelecki EURO-MED Sp.z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 1, 47-100 Strzelce Opolskie 603 427 900

p.krapkowicki Centrum Opieki Długoterminowej Sp. z o.o. ul. Damrota 2, 47-300 Krapkowice 513 456 117

p.namysłowski NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki ul. Władysława Sikorskiego 6, 46-100 Namysłów 603 427 900

p.oleski Centrum Opieki Długoterminowej Sp. z o.o. ul. Fabryczna 14a, 36-320 Praszka 513 456 117

p.strzelecki EURO-MED Sp.z o.o. ul. Ligonia 14A, 46-203 Kluczbork 603 427 900



Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami 

realizowanymi w zakresie hospicjum domowego. 

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania 

diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, 

światłolecznictwo. 

Warto także przypomnieć, że placówki, które posiadają umowę z NFZ na rehabilitację 

ambulatoryjną (zabiegi wykonywane są na miejscu w placówce) – również mogą udzielać 

świadczenia w domu, u pacjenta. 

 

 

 


