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Na rehabilitacje do O
Czytelnicy „Przeglądu Osieckiego” prosili nas, by na łamach pisma
przedstawić zakres leczenia w osieckim szpitalu. Wielu z nich zamierza
ubiegać się o przyjęcie do placówki i nie wiedzą, czy mają na to szansę
oraz jak długo będą musieli czekać na rozpoczęcie rehabilitacji.

Powiedzmy więc na począ-
tek, że od listopada ubiegłego
roku placówka zmieniła nazwę.
Teraz jest to Centrum Rehabili-

tacji im. profesora Mieczysława
Walczaka w Osiecznej. Nie zmie-
niła się natomiast oferta zabiegów
rehabilitacyjnych ani też, fachowy

personel, jak również wyposażenie
w wysokiej jakości sprzęt. Centrum
w dalszym ciągu należy do najlep-
szych tego typu placówek w regio-
nie.

Najważniejsza informacja dla
przyszłych pacjentów dotyczy
dwóch rodzajów prowadzonej re-
habilitacji. Otóż chorzy mogą
skorzystać z pobytu stacjonar-
nego lub dziennego. Przy lecze-
niu stacjonarnym pacjent mieszka
w placówce minimum trzy tygodnie
i korzysta z przepisanych mu za-
biegów. Natomiast pobyt dzienny
trwa od poniedziałku do piątku,
również przez trzy tygodnie. Chory
przyjeżdża wówczas z domu na 5
zabiegów dziennie. Zarówno jedna
jak i druga rehabilitacja jest dla pa-
cjenta bezpłatna. Centrum ma
podpisaną umowę z NFZ i na
każdy turnus może przyjąć 80
osób na rehabilitację stacjonarną i
15 osób na pobyt dzienny. 

Powiedzmy więc, kto kieruje
do Centrum Rehabilitacji w
Osiecznej?

Przede wszystkim takie skiero-
wanie chory powinien dostać od le-
karza w szpitalu. Mogą je wypisać
lekarze oddziałów: urazowo - orto-
pedycznych, chirurgicznych, neu-
rologicznych, neurochirurgicznych,

reumatologicznych, chorób we-
wnętrznych, urologicznych, a
nawet onkologicznych. W przy-
padku chorób przewlekłych skiero-
wanie wypisuje też lekarz w
poradni rehabilitacyjnej, urazowo -
ortopedycznej, neurologicznej i
reumatologicznej. Jeżeli choroba
nagle się zaostrza na rehabilitacje
dzienną może chorego skierować
także lekarz rodzinny. Warto wie-
dzieć, że skierowanie na rehabili-
tację nie musi zawierać adresu
szpitala. Pacjent sam ma prawo
wybrać placówkę, w której chce się
leczyć. Skierowanie musi jednak
pochodzić od lekarza, który ma
podpisaną umowę z NFZ. Centrum
nie może przyjąć chorego, który
ma skierowanie z gabinetu prywat-
nego. 

Do skierowania dołączyć na-
leży aktualną dokumentację me-
dyczną, a więc wszelkie wyniki
badań, opisy zdjęć rtg, opisy rezo-
nansu itd. Na podstawie skierowa-
nia i dokumentacji lekarz Centrum
kwalifikuje pacjentów do przyjęć. 

- W naszej placówce przyjmu-

jemy wszystkich skierowanych do

nas pacjentów - mówi dr nauk
medycznych Maria Gawlińska,
dyrektor Centrum Rehabilitacji.
- Staramy się, by okres oczekiwa-

nia na przyjęcie nie trwał dłużej niż

kilkanaście miesięcy. Ale pacjenci

po operacjach lub przy nagłym po-

gorszeniu stanu zdrowia mogą

rozpocząć rehabilitację dużo

wcześniej. W takich przypadkach
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