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REHABILITACJA


Rehabilitacja w dzisiejszych czasach jest pojęciem, które zyskuje na wartości i
które wyszło z ukrycia. Dotyczy zarówno ludzi niepełnosprawnych, jak również
pełnosprawnych. Jej celem jest przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności.
Rehabilitacja może mieć różnoraki charakter i może dotyczyć wielu dziedzin. W
szerszym rozumieniu możemy mówić o rehabilitacji medycznej, społecznej,
zawodowej, a nawet pedagogicznej. Dla każdego niepełnosprawnego
człowieka pod pojęciem rehabilitacja kryje się coś innego, dla każdego
przybiera inną formę. Dla jednych podstawową rehabilitacją są zabiegi
medyczne, dla innych akceptacja przez społeczeństwo. Powodzenie
rehabilitacji w dużej mierze zależy od samej osoby niepełnosprawnej, od jej
zaangażowania, a przede wszystkim chęci. Proces rehabilitacji jest procesem
długotrwałym i trudnym. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i
chęci jednostki, cały proces rehabilitacji, a co za tym idzie jakość dalszego
życia zależy od samego niepełnosprawnego. Samozaparcie i zdyscyplinowanie
są największymi sprzymierzeńcami osoby niepełnosprawnej w procesie
rehabilitacji. Każdy człowiek niepełnosprawny ma do pokonania drogę ku
większej sprawności. Dla jednych jest to droga bardzo długa i wyboista, dla
innych może okazać się krótsza i mniej bolesna.

PODZIAŁ REHABILITACJI





MEDYCZNA
ZAWODOWA
SPOŁECZNA
PSYCHOLOGICZNA

Rehabilitacja powinna być:
 Powszechna
 Ciągła
 Kompleksowa
 Wczesna

REHABILITACJA MEDYCZNA


postępowanie, które umożliwia
przyspieszenie naturalnej regeneracji, a
także zmniejszenie następstw ustrojowych i
psychicznych spowodowanych urazem lub
wypadkiem

REHABILITACJA ZAWODOWA


ma na celu zapobieganie marginalizacji osób
niepełnosprawnych na arenie zawodowej.
Zadaniem jej jest znalezienie odpowiedniego
zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej, a
co za tym idzie odpowiedniego wykształcenia
ludzi, którzy na skutek choroby lub wypadku
utracili pełnie możliwości intelektualnych lub
fizycznych, ale nadal pozostają
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

REHABILITACJA SPOŁECZNA


zmierza do integracji osoby niepełnosprawnej ze
środowiskiem rodzinnym i społeczeństwem. Celem
jej jest zaakceptowanie przez chorego przede
wszystkim samego siebie w odmiennych warunkach
i odnalezienie swojego miejsca w świecie.
Rehabilitacja społeczna ma na celu wyrobienie
zaradności osobistej i aktywności społecznej
chorego, a także umiejętności odgrywania ról
społecznych. Proces ten jest również realizowany
poprzez likwidowanie barier architektonicznych,
transportowych, urbanistycznych i technicznych.

REHABILITACJA SPOŁECZNA
ODBYWA SIĘ GŁÓWNIE PRZEZ:
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,
• dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• dofinansowanie zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych,
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
technicznych, w komunikowaniu się,
• dofinansowanie uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym,
• uczestnictwo w sporcie, kulturze i rekreacji.

1. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I
ŚRODKÓW POMOCNICZYCH


Realizowane poprzez refundacje NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA



Proteza piersi

REFUNDOWANA CO 2 LATA


Bielizna protetyczna

NIE JEST REFUNDOWANA PRZEZ NFZ
www.janmedic.pl
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1. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I
ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Pamiętaj aby zwrócić
uwagę czy jest pieczątka
szpitala, przychodni itp

Zlecenie jest ważne tylko
30 dni od dnia wystawienia

1. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I
ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
NFZ
SIEDZIBA
Ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 42 275 41 47, 275 41 45

Delegatura w Sieradzu
plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822 19 85, faks 43 822 19 84
e-mail: del.sieradz@nfz-lodz.pl

www.janmedic.pl

Delegatura w Piotrkowie
Trybunalskim
Uwaga! Od 1 sierpnia 2011 nowa
siedziba
al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul.
Szkolnej)
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 42 27 54 115 , faks 42 27 54 111
e-mail: del.piotrkow@nfz-lodz.pl

Delegatura w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel./faks 46 834 15 89, tel. 46 834 15
90
e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl

42 632 01 74

KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI




We wrześniu 1997 roku na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw o
zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym (DzU nr 100, poz.461)
z czerwca 1996 roku wprowadzono nowy system orzekania o niezdolności do
pracy. Pojęcie inwalidztwo zostało zastąpione terminem niezdolność do pracy.
Zmiany dotyczyły również oddzielenia orzecznictwa o niezdolności do pracy dla
celów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego od orzecznictwa dla celów
pozarentowych.
Wcześniej do jednej z trzech grup inwalidów kwalifikowały lekarskie Komisje do
Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. Obecnie o zdolności do pracy zawodowej
orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jego orzeczenie
służy tylko do celów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego.

Lekarz orzecznik może orzec:
1. całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,
2. całkowitą niezdolność do pracy,
3. częściową niezdolność do pracy.
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI






Określenia te są jednak niewystarczające dla celów
rehabilitacyjnych, dlatego też dla celów orzekania o
niepełnosprawności dla celów pozaubezpieczeniowych
wprowadzono pojęcie stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z
ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU
nr 123, poz. 776) uwzględniając kryteria biologiczne,
zawodowe i społeczne wprowadzono
trzy stopnie niepełnosprawności:
lekki,
umiarkowany
znaczny
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
mającą naruszoną sprawność organizmu:

1) niezdolną do podjęcia zatrudnienia,
2) zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy
chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej,
wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia na
stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do
potrzeb i możliwości wynikających z
niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia
ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy
innej osoby w związku z ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji.

KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Do lekkiego stopnia niepełnosprawności
zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu zdolną do wykonywania
zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej
osoby w celu pełnienia ról społecznych.
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Relacje pomiędzy różnymi
orzeczeniami pozostają w
zależności i ustawa ściśle
precyzuje, które stopnie
niepełnosprawności
odpowiadają orzeczeniom o
niezdolności do pracy bądź
inwalidztwie.

KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Uwaga: Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS określające
niezdolność do pracy nie są jednak do końca równe
orzeczeniom stopnia niepełnosprawności. Orzeczenia ZUS
oceniają zdolność do pracy i podstawę do świadczeń
ubezpieczenia społecznego, choć niejednokrotnie uprawniają
do takich samych ulg i uprawnień, co orzeczenia powiatowych
zespołów (bez konieczności ponownego orzekania), natomiast
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powiatowych
zespołów nie są podstawą do ubiegania się o rentę lub
emeryturę z ubezpieczenia społecznego, ale stwarzają
możliwość do korzystania z ulg i świadczeń wynikających z
ustawy.
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej (która ukończyła 16-y rok życia)
orzeka się na czas określony lub na stałe.












Orzeczenie wydaje się dla celów:
szkolenia
odpowiedniego zatrudnienia
korzystania z rehabilitacji (z wyjątkiem turnusów rehabilitacyjnych)
zasiłku stałego
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji(korzystanie z
usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
zasiłku pielęgnacyjnego
korzystania z karty parkingowej
innych(określa składający wniosek)
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI










Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza pod, którego opieką
lekarską znajduje się osoba zainteresowana. Wypełnione musi ono być na
odpowiednim druku wydanym dla potrzeb Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej i
chorób współistniejących,
dokumentację medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki
badań diagnostycznych czy konsultacyjnych itp.-potwierdzające rozpoznanie),
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnego lub
nieaktualnego orzeczenia Komisji ds. Zatrudnienia i Inwalidztwa, Lekarza
Orzecznika ZUS, Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności,
inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.

Każde zaświadczenie o stanie zdrowia ważne jest tylko 30 dni od daty
wystawienia.
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KLASYFIKACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI









Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności
Łódź – Lecznicza 6
Powiat Wschód, powiat Zgierski – Piłsudskiego 133
Pabianice – Piłsudskiego 2
Zduńska Wola – Żeromskiego 3
Poddębice – Łęczycka 16
Piotrków Trybunalski – Zamkowa 24
Łęczyca – Kaliska 13
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DOFINANSOWANIE PCPR


PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



ZADANIA



1.Opracowywanie i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w
zakresie:
a.rehabilitacji społecznej,
b.przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.
4.Dofinansowanie:
a.uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b.sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c.zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d.likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
5.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
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DOFINANSOWANIE PCPR


PODSTAWĄ DO STARANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO
ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE LUB ŚRODKI
POMOCNICZE ZE SRODKÓW PFRON JEST POSIADANIE
REFUNDACJI Z NFZ



Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania ( druk do pobrania )
- Kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim
stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego tj. orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ bądź orzeczenia lekarza
orzecznika KRUS wydanego do 31.12.1997r.-oryginał do wglądu;
- Do wniosku należy dołączyć fakturę określającą kwotę opłaconą w
ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub
inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za
zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopie
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze.

DOFINANSOWANIE PCPR





Dokumenty potwierdzające dochód netto na jedną
osobę w gospodarstwie domowym
Przeciętny miesięczny dochód nie powinien
przekraczać:
• 1730zł netto na członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domowym,
• 2235zł netto w przypadku osób samotnych.
Dofinansowanie wynosi do 150% dofinansowania
NFZ
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DOFINANSOWANIE PCPR


PLACÓWKI



Bałuty - ul. Tybury 16, tel. 42 640–70–07
Górna - ul. Będzińska 5, tel. 42 684–44–81
Widzew - ul. Grota Roweckiego 30, tel. 42 677–15–52
Polesie - ul. Lipowa 28, tel. 42 632–10–16
Śródmieście -ul. Piotrkowska 147, tel. 42 636–63–48
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DOFINANSOWANIE MOPS


DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Dofinansowanie wynosi 60% wartości towaru
WYMAGANE DOKUMENTY
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- Zaświadczenie lekarza prowadzącego
(specjalisty): lekarz rehabilitacji medycznej,
neurolog
–
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DOFINANSOWANIE MOPS

DOFINANSOWANIE MOPS

DOFINANSOWANIE MOPS

PLACÓWKA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piotrkowska 149, Łódź
I piętro, pokój 15
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DOFINANSOWANIE MOPS









TURNUSY REHABILITACYJNE
Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód nie
przekracza wymienionych kwot kryterium dochodowego (w przypadku
ograniczonych środków, dofinansowanie przyznawane jest osobom, które z
niego nie korzystały w poprzednim roku)
Aktualne dofinansowanie wynosi:
909,00 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
842,00 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
774,00 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
Dofinansowanie dla osób, których dochód przekroczył obowiązujące kryterium
dochodowe, jest obniżane o kwotę tego przekroczenia.
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ODLICZENIA PODATKOWE


"Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26
ust. 1 pkt 6 ustawy). Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione na:
- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

WARUNKIEM ODLICZENIA JEST POSIADANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

