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Zgodnie z zawartym kontraktem z narodowym funduszem
zdrowia, SPOTiR udziela świadczeń w rodzaju rehabilitacja
lecznicza w poniższych zakresach:
✓

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
- dla osób do 18 r. ż., a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych, terapia i rehabilitacja jest
możliwa do 25 r. ż.

✓

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy:
- dla osób do 25 r. ż.

Pacjenci kierowani do nas mogą liczyć na pomoc:
✓

lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej
i neurologii dziecięcej,
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✓

fizjoterapeutów,

✓

psychologów,

✓

logopedów,

✓

pedagogów,

✓

terapeutów zajęciowych,

✓

terapeutów SI.

Zasady uczestnictwa w zajęciach:
✓

Rodzic /opiekun prawny informuje o ewentualnej nieobecności
dziecka na zajęciach (osobiście lub telefonicznie).

✓

Pracownik

rejestracji

zawsze

informuje

telefonicznie

o zmianie terminu.
✓

W

zajęciach

uczestniczy

jedynie

dziecko

zdrowe

(bez cech przeziębienia, infekcji).
✓

Na

zajęcia rehabilitacyjne dziecko powinno mieć wygodne

ubranie / strój sportowy / skarpety.

KONTAKT
TELEFON REJESTRACJA:
506 914 044
WITRYNA INTERNETOWA:
www.aac.pl
ADRES E-MAIL:
otir@post.pl

✓ Zajęcia trwają 40 minut. 30 minut aktywnych zajęć, pozostały czas
to

sporządzenie

dokumentacji

z

zajęć

oraz

posprzątanie

i dezynfekcja gabinetu.

✓ W przypadku gdy rodzic / opiekun prawny dwukrotnie nie
powiadomi o nieobecności na zajęciach u specjalisty, pozostałe
wizyty zostają anulowane,
zablokowana.

a możliwość

e-rejestracji zostaje

Procedura przyjęcia:
SKIEROWANIE

✓ Skierowanie powinno być zarejestrowane w SPOTiR w ciągu 30 dni
od daty wystawienia.

✓ Na podstawie ważnego skierowania ustalane są w Rejestracji
terminy konsultacji lekarskiej i zajęć u specjalistów, jeżeli wynika to ze
skierowania.

KONSULTACJA LEKARSKA
✓
✓

Na konsultację lekarską prosimy przynieść posiadane wyniki badań
i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
Lekarz przyjmujący określa rodzaj zajęć oraz ich częstotliwość.

REJESTRACJA DO SPECJALISTY
Rodzice lub opiekunowie prawni muszą
dostarczyć
o

obowiązujące

niepełnosprawności

Rejestracji można dokonać:

orzeczenie

lub w

przypadku

poniedziałek - piątek w godzinach: 7:00 - 18:00

powołania się na ustawę „Za Życiem”

zaświadczenie,
i

które

nieodwracalne

potwierdza

ciężkie

upośledzenie

albo

osobiście lub telefonicznie: 506 914 044

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Zaświadczenie

o

chorobie

przez e-rejestrację na stronie SPOTiR: www.aac.pl

powstałej

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w

✓

czasie porodu rodzic / opiekun prawny może
otrzymać

od

lekarza

ubezpieczenia

pacjenta/informator-zazyciem
Osoby, których niepełnosprawność została
potwierdzona
sprawności

orzeczeniem
łącznie

ze

o

niepełno-

rejestracji internetowej.

✓

✓
✓

wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie
samodzielnej

ograniczoną
egzystencji

✓

możliwością
(pkt

7)

przodu

✓ Dzieci objęte ustawą „Za Życiem” oraz dzieci z orzeczeniem

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Źródło: www.nfz.gov.pl/dla-

do

✓ Zasada „3 terminów do przodu” obowiązuje również w przypadku

zdrowotnego, który posiada specjalizację
II stopnia lub tytuł w dziedzinie położnictwa

Pacjent zostaje zarejestrowany na trzy zajęcia
do każdego specjalisty wskazanego przez lekarza.

oraz

ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub zawierającym
pkt 7 i 8 są rejestrowani na cały kwartał.
Rejestracja na nowy kwartał dla dzieci objętych ustawą
„Za Życiem” i dzieci z orzeczeniem ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub zawierającym pkt 7 i 8 obowiązuje od dnia
15-go w miesiącu poprzedzającym obowiązujący kwartał.
Rejestracja na nowy kwartał dla pozostałych dzieci obowiązuje
od 1-go dnia obowiązującego kwartału.
W przypadku braku wolnego terminu pacjent zostaje wpisany
na listę oczekujących, wówczas pracownik Rejestracji kontaktuje
się, gdy będą dostępne wolne terminy na zajęcia.
W dniu poprzedzającym wizytę w SPOTiR otrzymują Państwo sms
przypominający i prośbę o kontakt w przypadku potrzeby
odwołania lub przełożenia wizyty.

konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8)

ZAKOŃCZENIE TERAPII I REHABILITACJI

uzyskały te same uprawnienia co osoby
posiadające

znaczny

stopień

niepełno-

sprawności.

https://nfzgdansk.pl/dlaswiadczeniodawcy/realizacj
Źródło:

✓

O zakończeniu terapii i rehabilitacji decyduje specjalista
prowadzący. Informacja ta powinna być potwierdzona
w dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza.

