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REGULAMIN 
 KORZYSTANIA Z USŁUG

REHABILITACYJNYCH



1. Rehabilitacja  w  Odolanowskim  Domu  Pomocy  Społecznej,  Środowiskowym  Domu
Samopomocy, Dziennym Domu „Senior+” działającym w strukturach Gminno – Miejskiego
Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie obejmuje w szczególności:
świadczenia terapeutyczne w formie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.

2. Zakres  rehabilitacji  dostosowuje  się  do  stanu  zdrowia  i  indywidualnych  potrzeb
mieszkańców  Odolanowskiego  Domu  Pomocy  Społecznej,  uczestników  Środowiskowego
Domu Samopomocy oraz seniorów Dziennego Domu „Senior+”.  

3. W  Gminno  –  Miejskim  Centrum  Pomocy  „Wiara  –  Nadzieja  –  Miłość”  w  Odolanowie
zwanym  dalej  „Centrum”,  zabiegi  rehabilitacji  świadczone  są  przez  osoby  posiadające
wymagane kwalifikacje.

4. Zabiegi rehabilitacyjne  wykonywane są w pomieszczeniach wyposażonych w profesjonalny
sprzęt.

5. Sprzęt i urządzenia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika
odpowiedzialnego za wykonanie zabiegu.

6. Mieszkańcy  Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej zgodnie ze wskazówkami lekarskimi
uczestniczą  w  zabiegach  rehabilitacyjnych  (kinezyterapia,  fizykoterapia,  masaże).
Prowadzona jest  także  terapia przyłóżkowa i  gimnastyka.  Zakres  i  poziom świadczonych
form  pomocy  jest  dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych
Mieszkańców.  Każdy  Mieszkaniec  ma  indywidualny  tok  usprawniania  ruchowego,
opracowany  przez  rehabilitanta,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zaleceń
lekarskich. 

7. Zadaniem  rehabilitacji  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  jest  usprawnianie
Uczestników  i  przygotowanie  ich  do  pracy  w  pozostałych  pracowniach.  Zajęcia  w  tej
pracowni obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne, indywidualne ćwiczenia, korekcyjne, gry
i  zabawy  oraz  ćwiczenia  aerobowe  przy  muzyce.  Prowadzona  jest  nauka  tańca
towarzyskiego  oraz  przygotowywana  choreografia  do  imprez  tanecznych  i  teatralnych.
Zakres  i  poziom  świadczonych  form  pomocy  dostosowany  jest  do  możliwości
psychofizycznych  Uczestników.  Każdy  Uczestnik  ma  indywidualny  tok  usprawniania
ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. 

8. Seniorzy w Dziennym Domu „Senior+” korzystają z rehabilitacji grupowej i indywidualnej
polegającej na: ćwiczeniach – gimnastyce porannej; w grupach z przyborami, koordynacji
ruchowej, korekcyjnych, manualnych, na rowerach stacjonarnych, na bieżni. Prowadzone są
zabiegi na podstawie zleceń lekarza takie, jak: ultradźwięki, laseroterapia, magnetoterapia
(VIOFOR), suchy masaż leczniczy. Stosowane są spacery z kijkami – Nordic Walking.

9. Z  usług  rehabilitacyjnych  w  Centrum  mogą  korzystać  osoby  z  zewnątrz,  w  dniach  od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

10. Podstawą  do  świadczenia  usług  rehabilitacyjnych  jest  aktualne  skierowanie  lekarza
rodzinnego  lub  lekarza  specjalisty  ze  wskazaniem  rodzaju  zabiegu,  czasu  trwania,
częstotliwości uwzględniających stan zdrowia pacjenta.

11. Osoba, która chce skorzystać z usług rehabilitacyjnych ustala z wyznaczonym pracownikiem



Centrum zakres i terminy zabiegów.

12. Korzystanie z usług rehabilitacyjnych w Centrum jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje
Uchwała Nr XLVII/358/14 Rady Gminy i  Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie ustalenia cennika usług rehabilitacyjnych świadczonych w Gminno – Miejskim
Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

13. Osoba, która chce skorzystać z usług rehabilitacyjnych dokonuje wpłaty gotówkowej w kasie
Centrum. 

14. Zapłata  za  usługi  oferowane  przez  Centrum  jest  równoznaczna  z  akceptacją  zasad
ich świadczenia.

15. Pracownik  prowadzący  usługi  rehabilitacyjne  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rejestru
zabiegów rehabilitacyjnych będących dokumentacją prowadzonego procesu leczenia.

16. Centrum zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania zabiegu lub usługi  w przypadku
podejrzenia  nieodpowiedniego  stanu  zdrowia  osoby,  który  wyklucza  możliwość
przeprowadzenia usługi. 


