
UCHWAŁA NR X/92/15
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 
art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 581, poz. 396) Rada Gminy Szczerców uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu 
rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania wszelkich czynności w celu wdrożenia realizacji programu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Szczerców

Zbigniew Szcześniak
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Załącznik do Uchwały Nr X/92/15

Rady Gminy Szczerców

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców.

I. Opis problemu zdrowotnego

1. Problem zdrowotny

Program zdrowotny pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród 
mieszkańców Gminy Szczerców” adresowany jest do wszystkich zamieszkałych w gminie Szczerców, 
zarówno tych z przewlekłymi jak i pourazowymi schorzeniami narządów ruchu, układu kostnego 
i mięśniowego, centralnego układu nerwowego, oraz obwodowego układu nerwowego, takimi jak między 
innymi: zapalenie stawów (reumatoidalne, młodzieńcze, przewlekłe, reaktywne, łuszczycowe, zesztywniające 
zapalenie kręgosłupa), zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym – dna moczanowa, przewlekłe 
zapalenie kręgosłupa szyjnego, zespół bolesnego barku, zespół bolesnego łokcia, zapalenie okołostawowe 
ścięgien, torebki stawowej i mięśni, zespół fibro mialgii (choroby reumatyczne tkanek miękkich), choroba 
zwyrodnieniowa stawów, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, choroba Sudecka, osteoporoza, zwichnięcie 
i skręcenie urazowe stawów, uszkodzenie łąkotki, naderwanie i uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni, ostrogi 
piętowe, rwa kulszowa i barkowa, martwica kości, stany po leczeniu operacyjnym (stawy biodrowe, barkowe, 
kolanowe), stany po leczeniu operacyjnym kręgosłupa, stany poudarowe mózgu, stany pourazowe kończyn, 
przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów obwodowych, mięśniobóle, nerwobóle, neuralgie, przykurcze, 
zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (zachowawczo), zwalczanie odruchowej i ośrodkowej 
spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej, zmiany skórne, przewlekłe stany zapalne jamy 
nosowej i zatok, ostre i zadawnione urazy sportowe, przemęczenie fizyczne i psychiczne osób dorosłych.

Problem zdrowotny w zakresie rehabilitacji wynika z konsumpcyjnego trybu życia (mała aktywność fizyczna, 
nieprawidłowy sposób wypoczynku biernego, niewłaściwa dieta itp.) oraz starzejącego się społeczeństwa.

Rehabilitacja medyczna jest to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej 
fizycznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności 
fizycznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu.

Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu.

2. Epidemiologia

Program zdrowotny pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród 
mieszkańców Gminy Szczerców.” oparto na priorytetach zdrowotnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 137, poz. 1126), w sprawie priorytetów zdrowotnych, 
mając głównie na uwadze: „ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności 
poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych”, „zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności 
i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno – stawowego”, oraz „rozwój opieki 
długoterminowej ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej sprawności”. Epidemiologia 
niektórych schorzeń objętych programem zdrowotnym została opracowana na podstawie danych ogólnych oraz 
danych uzyskanych od lekarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, który 
świadczy usługi POZ dla większości mieszkańców gminy.

3. Populacja podlegająca Gminie Szczerców i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu.

Gmina Szczerców leży w południowo zachodniej części powiatu bełchatowskiego i jest gminą wiejską. 
Najprężniej rozwijającą się gałęzią przemysłu gminy Szczerców jest przemysł wydobywczy oparty na 
miejscowych zasobach węgla brunatnego.

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa i 41 wsi, zajmując powierzchnię 12 891 ha. Użytki rolne stanowią 62% 
obszaru gminy, lasy 28,6%. W gminie zamieszkuje prawie 8000 osób, z czego 3000 to mieszkańcy 
miejscowości Szczerców.
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W celu określenia wielkości populacji kwalifikującej się do włączenia do programu zdrowotnego pn. 
„Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy 
Szczerców.” wykorzystano dane z ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy Szczerców oraz dane 
z Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, dotyczące wykonywanych zabiegów 
rehabilitacyjnych w latach poprzednich.

Tabela Nr 1. Statystyka mieszkańców Gminy Szczerców wg wieku i płci – stan na dzień: 30-06-2014.

Liczba mieszkańcówPrzedział wiekowy
Mężczyźni Kobiety Razem:

0-2 95 84 179
3-5 141 141 282
6-7 91 108 199
8-12 197 190 387
13-15 139 135 274
16-18 151 145 296
19-40 1364 1368 2732
41-65 1337 1272 2609
Powyżej 65 391 641 1032

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w przedziale wiekowym 19-40 oraz 41-65.

Tabela Nr 2. Liczba mieszkańców gminy Szczerców w latach 2010-2014 w poszczególnych przedziałach 
wiekowych.

Przedziały wiekoweRok
0-2 lat 3-5 lat 6-7 lat 8-12 lat 13-15 

lat
16-18 
lat

19-40 
lat

41-65 
lat

pow.65 
lat

Razem:

2010 281 274 156 444 303 337 2767 2438 984 7984
2011 273 283 154 421 296 339 2756 2487 961 7970
2012 268 291 164 407 302 312 2765 2515 974 7998
2013 235 288 197 377 302 304 2749 2568 983 8003
2014 179 282 199 387 274 296 2732 2609 1032 7990

Jak wskazuje Tabela Nr 2 ogólna liczba mieszkańców gminy w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła 
i utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych. Natomiast systematycznie wzrasta liczba mieszkańców z przedziału 
wiekowego 41-65 lat i powyżej, co wskazuje na konieczność podjęcia działań z zakresu opieki zdrowotnej.

Zdecydowana większość mieszkańców gminy zadeklarowało korzystanie z POZ w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie. Na koniec grudnia 2013r. w SPZOZ w Szczercowie 
zadeklarowanych było 7100 osób, z czego z zabiegów rehabilitacji medycznej korzystało około 7-8 % 
zadeklarowanych.

4. Obecne postępowania w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem 
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie funkcjonuje gabinet rehabilitacji 
medycznej, którego działalność finansowana jest ze środków własnych Zakładu. Pacjenci kierowani są na 
zabiegi rehabilitacyjne zarówno przez lekarzy POZ jak i specjalistów.

Tabela Nr 3 – Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych wykonanych w latach 2010 – 2013 w gabinecie 
rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

Rok Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych:
2010 7976
2011 6700
2012 5300
2013 4900
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Tabela Nr 4 – Liczba zabiegów kinezyterapeutycznych wykonanych w latach 2010 – 2013 w gabinecie 
rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

Rok Liczba zabiegów kinezyterapeutycznych:
2010 15507
2011 14204
2012 12872
2013 10640

Tabela Nr 5 – Liczba pacjentów gabinetu rehabilitacji (fizjoterapia i kinezyterapia).

Rok Liczba pacjentów gabinetu rehabilitacji:
2010 453
2011 446
2012 367
2013 404

Tabela Nr 6 – Procentowy podział na jednostki chorobowe osób, które korzystały z rehabilitacji 
medycznej.

Lp. Rodzaj schorzenia Udział 
procentowy

1. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów 60%
2. Stany po udarach 10%
3. Stany po urazach i złamaniach kończyn 10%
4. Wady postawy u dzieci i młodzieży 10%
5. Inne schorzenia (np. nerwobóle, mięśniobóle, zapalenia tkanek miękkich, 

itp.)
10%

5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej należy w szczególności: „opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych 
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy”.

Jak zostało wcześniej wspomniane mieszkańcy gminy Szczerców korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych 
i kinezyterapeutycznych w SPZOZ. Wobec ograniczonej dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych 
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z uwagi na ciągle wzrastającą liczbę osób 
kierowanych na zabiegi, zasadnym staje się potrzeba wdrożenia programu pn. „Program zapewnienia dostępu 
do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców.”.

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący 
działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na „realizację zadań w zakresie 
programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie 
innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań”.

II. Cele programu

1. Cel główny.

Celem głównym programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom choroby poprzez 
stworzenie dodatkowych możliwości korzystania z nowoczesnych metod rehabilitacji leczniczej przez każdego 
mieszkańca gminy Szczerców.

2. Cele szczegółowe.

Do celów szczegółowych programu należy:

- poprawa przewodnictwa nerwowego i przepustowość naczyń krwionośnych,

- skrócenie rekonwalescencji do minimum,

- wzmocnienie i zmniejszenie napięcia mięśni,
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- odzyskanie zakresów ruchu,

- poprawa ukrwienia mięśni,

- pobudzenie receptorów cieplnych skóry,

- przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn,

- poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni kończyn,

- kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych,

- usunięcie procesów chorobowych,

- zwalczanie bólu,

- zapobieganie nawrotów i postępowaniu choroby,

- w przypadku niemożliwych do usunięcia zmianach chorobowych, osiągniecie możliwie najlepszego stanu 
funkcjonalnego.

3. Oczekiwane efekty.

Oczekiwanym efektem jest m.in. poprawa zasobów infrastruktury rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej, 
zwiększenie poziomu satysfakcji pacjentów poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, 
poprawa wskaźników zdrowotnych w zakresie opieki rehabilitacyjnej, a przede wszystkim realizacja celów 
wymienionych w pkt. IV niniejszego programu.

4. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu.

1) Liczba pacjentów uczestniczących w programie;

2) Stały monitoring wskaźników zdrowotnych m.in. współczynnik zachorowań;

3) Liczba wykonanych zabiegów.

III. Adresaci programu (populacja programu).

1. Oszacowanie populacji, której możliwe jest włączenie do programu pn. „Program zapewnienia 
dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców”.

Do programu włączeni zostaną pacjenci, zamieszkali na terenie gminy Szczerców, objęcie POZ 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, którzy uzyskają skierowanie od 
lekarza specjalisty lub lekarza POZ, a następnie uzyskają akceptację udziału w programie lekarza placówki 
realizującej program.

2. Tryb zapraszania do programu.

1) Informacja od lekarzy POZ i pielęgniarek środowiskowych;

2) Informacja na tablicy ogłoszeń realizatora zadania;

3) Informacja o programie na stronie internetowej gminy.

IV. Organizacja programu.

1. Części składowe, etapy i działania organizacyjne:

1) Opracowanie programu;

2) Wybór realizatora programu w drodze konkursu;

3) Realizacja programu:

a) dotarcie z informacją o programie do pacjentów spełniających kryteria włączenia,

b) rekrutacja pacjentów:

- wizyta wraz z przeprowadzeniem wywiadu lekarskiego przez lekarza ZOZ-u realizującego program;

- ocena i opis stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji;

- decyzja o udziale pacjenta w programie, poprzez odpowiednią adnotację na skierowaniu;
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c) zaplanowanie przebiegu rehabilitacji, zgodnie z przedstawionym skierowaniem;

d) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych według wskazań lekarskich;

e) wypełnienie ankiety przez pacjenta po zakończeniu cyklu rehabilitacji;

f) końcowa ocena i opis stanu pacjenta po zakończonym procesie rehabilitacyjnym, dokonana przez 
odpowiedni personel.

2. Planowane interwencje.

1) Fizjoterapia – czyli zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce, 
którego celem jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości 
i przywracanie sprawności fizycznej.

a) Elektroterapia w zakresie której mamy:

- Galwanizację - terapię prądem stałym, która polega na poddaniu tkanek wpływowi przepływającego 
stałego prądu elektrycznego.

Działanie zabiegu:

· Rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie ich przepuszczalności

· Zwiększona resorpcja wysięków, krwiaków i obrzęków

· Przekrwienie głębiej położonych mięśni

· Wpływ odżywczy na tkanki (przeciw zanikom mięśni)

· Zwiększony podział nabłonka i tkanki łącznej

· Gojenie się ran, przewlekłych owrzodzeń podudzi

Wskazania dla zabiegu:

· Nerwobóle

· Polineuropatie

· Przewlekłe zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych

· Porażenie obwodowe nerwu twarzowego

· Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa

· Artrozy obwodowe

· Porażenia

· Zaburzenia krążenia obwodowego

· Utrudniony zrost kostny przy jednoczesnym podaniu odpowiedniego leku w postaci jonowej 
(zastosowanie jako jonoforeza)

Przeciwwskazania dla zabiegu:

· Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich

· Porażenia spastyczne

· Miejscowe zaburzenia czucia

· Nowotwory

· Skaza krwotoczna

· Wszczepiony rozrusznik serca

· Zakrzepy, zagrożenia zatorami

· Zakrzepowe zapalenie żył

· Endoproteza
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· Miażdżyca zarostowa tętnic

- Jonoforezę czyli zabieg bardzo podobny do galwanizacji z tą różnicą, że pod jedną z elektrod jest 
umieszczony tzw. podkład lekowy nasączony roztworem leku lub lekiem w postaci żelu. Wskazań do 
jonoforezy jest wiele (w zależności od przepisanego leku).

Oto przykładowe wskazania:

· jonoforeza z chlorku wapnia: utrudniony zrost kostny, zaburzenia naczynioruchowe, zapalenie 
krtani jonoforeza z jodu: blizny, przykurcze bliznowate

· jonoforeza z prokainy (linokainy): nerwobóle

· jonoforeza z hydrokortyzonu: stany zapalne skóry i tkanek miękkich, drobnych stawów i pochewek 
ścięgnistych

Przeciwwskazania do jonoforezy pokrywają się zasadniczo z przeciwwskazaniami do galwanizacji. 
Przy niektórych lekach (szczególnie tych o właściwościach uczulających powinieneś mieć 
przeprowadzoną próbę, aby wykluczyć ewentualną reakcję alergiczną). Czas trwania zabiegu 
i właściwy lek ustala lekarz

- Diadynamik - prądy elektryczne małej częstotliwości o zmiennych parametrach. Uzyskuje się 
przekrwienie skóry i tkanek leżących głębiej. Mają silne działanie przeciwbólowe, zmniejszają napięcie 
mięśniowe.

Działanie zabiegu:

· Łagodzenie bólu

· Poprawa krążenia obwodowego

· Relaksacja mięśni

Wskazania do zabiegu:

· Zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa

· Dyskopatie

· Nerwobóle

· Zespoły naczyniowe

· Zapalenia okołostawowe

· Stany po urazach stawów mięśni oraz ścięgien

· Półpasiec

· Choroby zwyrodnieniowe stawów

· Nerwobóle i zespoły uciskowe

· Stany po urazach narządu ruch

· Zespoły przebiegające z wzmożonym napięciem mięśniowym

· Odmroziny

· Obrzęki, wynaczynienia śródskórne i śródmięśniowe

· Odma, rozedma podskórna

Przeciwwskazania do zabiegu:

· pacjenci z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznikiem serca) lub innymi 
implantami (np. endoprotezy, śruby kostne) powinni być konsultowani przez lekarza przed 
rozpoczęciem zabiegów

· lokalne ostre zapalenia w okolicy pola terapeutycznego

· tendencja do krwawień
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· zakrzepica

· ciąża

· zmiany skórne w miejscu przyłożenia elektrod

· choroby nowotworowe

· przypadki, w których skóra nie może być zwilżana

- Interdynamic (prądy interferencyjne) - głębiej działające na tkankę prądy średniej częstotliwości.

Działanie  zabiegu:

· stymulacja mięśni

· poprawa krążenia lokalnego

· łagodzenie bólu

· relaksacja mięśni

Wskazania do zabiegu:

· zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa

· dyskopatie

· choroby zwyrodnieniowe stawów

· bóle stawów w przebiegu RZS i ZZSK

· nerwobóle i zespoły uciskowe

· zapalenia okołostawowe

· zespoły naczyniowe

· stany po urazach narządu ruchu

· zespoły przebiegające z wzmożonym napięciem mięśniowym

· obrzęki, wynaczynienia śródskórne i śródmięśniowe

Przeciwwskazania do zabiegu:

· pacjenci z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznikiem serca) lub innymi 
implantami (np. endoprotezy, śruby kostne) powinni być konsultowani przez lekarza przed 
rozpoczęciem zabiegów

· lokalne ostre zapalenia w okolicy pola terapeutycznego

· tendencja do krwawień

· zakrzepica

· ciąża

· zmiany skórne w miejscu przyłożenia elektrod

· choroby nowotworowe

· przypadki, w których skóra nie może być zwilżana

- Prądy Traberta – czyli prądy charakteryzujące się silnym działaniem na wybrane struktury układu 
nerwowego. Poprzez działanie prądów Traberta na układ nerwowy uzyskuje się na drodze odruchu 
poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek również w przypadkach zaburzeń krążenia obwodowego. Zabieg 
stosowany w leczeniu: nerwobólów, zespołów niedokrwiennych kończyn, wspomaganie w leczeniu 
trudno gojących się ran.

b) Światłolecznictwo czyli metoda leczenia światłem wykorzystująca sztuczne źródła światła podczerwonego 
i nadfioletowego:
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· Sollux – zabieg wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Jego głównym zadaniem jest rozgrzanie 
wybranych miejsc zabieg działa przeciwbólowo, zmniejsza napięcie wybranych mięśni, poprawia 
przemianę materii.

c) Ultrasonoterapia czyli leczenie ultradźwiękami :

· Ultradźwięki – zabiegi wykorzystujące fale ultradźwiękowe których wpływ leczniczy polega na 
działaniu przeciwbólowym, zmniejszaniu napięcia mięśni , rozszerzeniu naczyń krwionośnych, 
hamowaniu procesów zapalnych, przyspieszaniu wchłaniania tkankowego. Działają na autonomiczny 
układ nerwowy . Stosowane w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów , zapaleń 
okołostawowych, nerwobólów oraz zespołów bólowych.

2) Kinezyterapia – czyli leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Jej podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje 
się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne 
usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji .

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego 
chorobowo, składają się na nią:

a) ćwiczenia czynne i wyciągi;

b) ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,

c) ćwiczenia oddechowe,

d) ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM bez czynnego udziału chorego,

e) ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,

f) ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,

g) ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała,

h) ćwiczenia ogólno kondycyjne,

i) ćwiczenia gimnastyki porannej.

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.

Do udziału w programie może być zakwalifikowany pacjent, który jest mieszkańcem gminy Szczerców, 
posiadający odpowiednie skierowanie. Decyzje o udziale w programie pacjenta podejmuje lekarz ZOZ-u 
realizującego program.

Akcja informacyjna programu prowadzona będzie zarówno przez Gminę Szczerców jak i realizatorów 
programu.

4. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu.

1) Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez 
przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00, według rozkładu 
zaproponowanego przez realizatora programu, zatwierdzonego przez Wójta Gminy.

2) O liczbie i długości cykli terapeutycznych dla każdego z pacjentów decyduje lekarz ZOZ-u realizującego 
program.

3) W 10 dniowym cyklu terapeutycznym uczestnikowi programu przysługuje nie więcej niż pięć zabiegów 
dziennie.

4) Zabiegi fizjoterapeutyczne muszą odbywać się pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii.

5. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków 
publicznych.

Każdy uczestnik programu odbywa wizytę wraz z przeprowadzeniem wywiadu lekarskiego, przez lekarza 
ZOZ-u realizującego program.

6. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń 
zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania.
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O zakończeniu udziału w programie decyduje lekarz ZOZ-u realizującego program, po rozważeniu wskazań 
i ewentualnych przeciwwskazań do udziału pacjenta w programie.

7. Bezpieczeństwo planowanych interwencji.

Wszystkie planowane interwencje znajdują się w katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. ( Dz. U. Z 2013r. poz. 
1522). Zgodnie z §3 ust. 2 przedmiotowego Rozporządzenia „świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie 
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno terapeutycznych innych 
niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej”.

8. 8. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu.

1) Realizator programu powinien zapewnić minimalny standard warunków lokalowych i wyposażenia, m.in.:

- przy wejściu do obiektu powinny znajdować się dojazdy oraz dojścia do pacjentów z niepełnosprawnością 
ruchową,

- lokal powinien składać się min. z dwóch pomieszczeń,

- wyposażenie do przeprowadzenia zabiegów kinezyterapeutycznych: stół rehabilitacyjny, drabinka 
rehabilitacyjna, materace gimnastyczne, rotory do ćwiczeń kończyn, stół do ćwiczeń manualnych, UGUL 
lub inny system spełniający jego rolę,

- wyposażenie do przeprowadzenia zabiegów fizykoterapeutycznych: zestaw do elektroterapii z osprzętem 
(dopuszczalne jest bez elektrostymulacji), lampa IR, zestaw do ultradźwięków, zestaw do biostymulacji 
laserowej, zestaw do kriostymulacji tlenkiem azotu, wanna do masażu wirowego kończyn, ciepłolecznictwo 
i okłady parafinowe, termo żele.

2) Wymagania dotyczące personelu:

Minimum 1 osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

9. Dowody skuteczności planowanych działań:

Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Można ją 
stosować kiedy zawiodły inne formy leczenia a istnieją wskazania do leczenia fizykoterapią. Można ją łączyć 
z farmakoterapią. Czasami skutki uboczne działania leku wymuszają zaprzestanie jego stosowania np.: niektóre 
leki o działaniu p. bólowym i p. zapalnym, stosowane w leczeniu chorób narządu ruchu, szczególnie 
o charakterze przewlekłym, mogą podrażniać przewód pokarmowy, zwłaszcza u osób chorych na chorobę 
wrzodową. Pomocne wtedy mogą być zabiegi z zakresu fizykoterapii o działaniu p. bólowym i p. zapalnym. 
Fizykoterapia prawie nie powoduje skutków ubocznych. Fizykoterapię stosuje się również jako postępowanie 
przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii np.: rozgrzanie tkanek przed masażem, lub krioterapia 
(stosowanie zimna) przed ćwiczeniami czyli kinezyterapią .

Istnieje wiele dowodów na skuteczność kinezyterapii (jej różnych form), stosowanej jako samodzielna 
metoda leczenia w leczeniu schorzeń mięśniowo - szkieletowych. W większości, nawet drobnych urazów 
narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po 
zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami 
leczenia, w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

V. Koszty:

1. Koszty jednostkowe.

Rodzaj przeprowadzonego 
zabiegu

Koszt jednostkowy w zł brutto

Sollux 6,00/10 minut
Ultradźwięki 10,00
Jonoforeza 10,00
Galwanizacja 10,00
Diadynamik 10,00
Interdynamic 10,00
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Prądy Traberta 15,00
Kinezyterapia 10,00

2. Planowane koszty całkowite.

Rodzaj zabiegu Szacunkowa Liczba 
zabiegów

Koszt jednostkowy 
w zł (brutto)

Roczny koszt 
całkowity w zł (brutto)

Sollux 625 6,00 3.750,00
Ultradźwięki 230 10.00 2.300,00
Jonoforeza 200 10,00 2.000,00
Galwanizacja 175 10,00 1.750,00
Diadynamik 450 10,00 4.500,00
Interdynamic 275 10,00 2.750,00
Prądy Traberta 175 15,00 2.625,00
Kinezyterapia 3032 10,00 30.320,00

W kosztach wymienionych powyżej zabiegów uwzględniono m.in.:

- konserwację i naprawę sprzętu,

- niezbędne środki opatrunkowe i czystości,

- uposażenie pracowników,

- media (energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie).

Ponadto akcja informacyjna nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami.

W związku z powyższym wyliczeniem kosztów na rok kalendarzowy, określa się całkowity koszt programu 
na 100.000,00 zł tj.

Koszt realizacji programu w poszczególnych latach (zł)
Rok 2015 Rok 2016
50,000,00 50.000,00

3. Źródło finansowania:

Podział kosztów z uwzględnieniem źródła finansowania w poszczególnych latach realizacji programu.

Rok Koszt programu Źródło finansowania %
2015 50.000,00 Gmina Szczerców 100
2016 50.000,00 Gmina Szczerców 100

4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne.

Koszty realizacji programu wyliczono na podstawie danych z lat poprzednich, opierając się na przykładzie 
prowadzenia rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie. Liczbę 
zabiegów ustalono szacunkowo, jako średnią arytmetyczną z czterech lat poprzednich, tj. 2010 –2013. Koszty 
jednostkowe ustalono wykorzystując dane wykazane w sprawozdaniach z SPZOZ-u. W poprzednich latach 
koszty prowadzenia gabinetu rehabilitacji wynosiły : w 2010r. – 56658,00 zł, w 2011r.- 57834,00 zł, w 2012r. -
71152,00 zł, w 2013r. - 77194,00 zł. Zaplanowane na realizację koszty programu są w optymalnej wysokości, 
gwarantującej dostęp do programu dla wszystkich potencjalnych pacjentów.

5. Monitorowanie i ewaluacja

1. Ocena zgłaszalności do programu.

Zgłaszalność do programu ocenia się na podstawie liczby pacjentów zgłoszonych do udziału w programie. 
Dyrektor ZOZ-u realizującego program jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy o liczbie pacjentów 
objętych programem na dzień 31 grudnia w terminie do 16 stycznia roku następnego.

2. Ocena jakości świadczeń w programie.

Każdy uczestnik programu będzie poinformowany o możliwości zgłaszania pisemnych uwag do 
organizatorów badania w zakresie jakości uzyskanych świadczeń.
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3. Ocena efektywności programu.

Efektywność programu będzie monitorowania i oceniana na podstawie ankiet zebranych od pacjentów, 
raportów ewaluacyjnych, liczby przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych, lokalnych danych 
epidemiologicznych, uwzględniając przy tym liczbę osób objętych programem oraz liczbę osób, którzy 
nie przystąpili do działań oferowanych w programie.

Przedmiotowa ocena zostanie dokonana po zakończeniu programu, według danych na dzień 31 grudnia 
2016r. w terminie do 31 stycznia 2017.

6. Okres realizacji programu.

Realizację programu przewiduje się na lata 2015-2016.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Ankieta dla pacjenta objętego programem zdrowotnym

Data ……………………

Szanowni Państwo,

Poniższa ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii, sugestii oraz uwag na temat:

Programu „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Szczerców”,

w którym Państwo uczestniczyli.

Proszę o udzielanie odpowiedzi, zaznaczając odpowiednie pole znakiem X.

Ankieta jest anonimowa.
1. Płeć: 

kobieta …… mężczyzna …….

 

2. Wiek : ............. (proszę wpisać) 

 

3. Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y z organizacji udzielania świadczeń w ramach Programu?
tak ……. nie …… nie wiem …….
 

4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y z jakości świadczeń udzielonych w ramach Programu? 

tak ….. nie …… nie wiem ……..
 

5. Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział ponownie w podobnym Programie? 

tak ….. nie …… nie wiem ……..
 

6. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan ten Program innym osobom? 

tak …….. nie ……. nie wiem ……..
7. Czy uczestniczyła Pani/Pan w zabiegach fizjoterapeutycznych w ramach Programu?
tak …… nie ……
Jeśli tak, czy Pani/Pana zdaniem, Pani/Pan stan zdrowia po zabiegach (w zakresie, którego dotyczyła 
rehabilitacja) poprawił się w porównaniu do stanu przed zabiegami
tak …… nie …… nie wiem ........
8. Czy uczestniczyła Pani/Pan w zabiegach kinezyterapii w ramach Programu?
tak ....... nie ............
Jeśli tak, czy Pani/Pana zdaniem, Pani/Pan stan zdrowia po zabiegach (w zakresie, którego dotyczyła 
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rehabilitacja)poprawił się w porównaniu do stanu przed zabiegami
tak....... nie .......
Jeśli tak, czy Pani/Pana zdaniem, Pani/Pan stan zdrowia po zabiegach (w zakresie, którego dotyczyła 
rehabilitacja)poprawił się w porównaniu do stanu przed zabiegami
tak …… nie ……

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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