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Jestem mam( wspania#ej dziewczynki, która od urodzenia zmaga si! 
z"ci!&k( postaci( miopatii. Nale&! równie& do grona fundatorów – za#o-
&ycieli i"wolontariuszy fundacji „Potrafi! Pomóc”.

Moja córka, ze wzgl!du na przewlek#( niewydolno$) oddechow(, okre-
sowo wymaga wsparcia respiratora. Pierwsze 18 miesi!cy &ycia Jowity 
sp!dzi#y$my na oddziale intensywnej terapii. Po tym czasie, córka zo-
sta#a zakwalifikowana do programu wentylacji domowej i"od tamtej pory 
szcz!$liwie jeste$my razem w"domu. 

Dobrze pami!tam, jak po wyj$ciu ze szpitala ca#y ci!&ar zapewnienia 
odpowiedniej opieki lekarskiej i"rehabilitacyjnej mojemu dziecku, spad# 
na nas, rodziców. Sami musieli$my dotrze) do przychodni rehabilita-
cyjnej, dowiedzie) si! o"ró&nych procedurach, o"kolejno$ci za#atwiania 
spraw. Cz!$ciowo pomagali nam zapoznani w"szpitalu rodzice starszych, 
niepe#noprawnych dzieci, cz!$ciowo lekarz rodzinny oraz informacje 
umieszczane na stronach internetowych. Jednak patrz(c wstecz, nasza 
niewiedza i"brak wyczerpuj(cej informacji, uniemo&liwi#y nam skorzysta-
nie ze wszystkich ulg, $wiadcze' i"dost!pnej pomocy, jak( pa'stwo mo&e 
zaoferowa) niepe#nosprawnemu dziecku.

Szybko zorientowali$my si!, &e system gwarantowanej, pa'stwowej 
opieki zdrowotnej nie zaspokaja potrzeb naszej córki. Musieli$my zapewni) 
jej np.: dodatkow( prywatn( rehabilitacj! i"nagle okaza#o si!, &e wydatki 
na leki, $rodki higieniczne, suplementy, itp. przekraczaj( nasze mo&liwo-
$ci finansowe. Nie mogli$my otrzyma) wsparcia finansowego ze strony 
instytucji pa'stwowych, poniewa& przekraczali$my kryteria dochodowe 
o"kilkana$cie z#otych. Wtedy znajomy powiedzia# nam o"subkoncie. Takie 
rozwi(zanie pozwoli#o nam zapewni) córce wszystko, czego potrzebowa#a 
i"uwolni#o nas od poczucia bezradno$ci. 

Od autorki
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Od tamtej pory wiele si! zmieni#o i"nadal si! zmienia. Mam nadziej!, &e 
w"przysz#o$ci innym rodzicom czy opiekunom b!dzie #atwiej. Mam nadziej!, 
&e system gwarantowanej opieki pa'stwowej zostanie tak dostosowany 
do potrzeb niepe#nosprawnych, &e w"rodzinach nie b!dzie problemów 
finansowych b(d* mieszkaniowych. Mam nadziej!, &e niepe#nosprawne 
osoby, które stanowi( oko#o 15% naszego spo#ecze'stwa, b!d( traktowane 
z"wi!kszym szacunkiem i"wra&liwo$ci(. 

Drodzy Rodzice i"Opiekunowie pami!tajcie, &e si!ganie po pomoc nie 
jest oznak( s#abo$ci. 

     Magdalena Piluch



Przyj$cie dziecka na $wiat to dla rodziców wielkie wydarzenie, które 
najcz!$ciej zmusza do zmiany trybu &ycia i"przewarto$ciowania priorytetów. 
Gdy rodzi si! chore dziecko, rodzice staj( przed wyj(tkowym wyzwaniem. 
Dziecko mo&e wymaga) licznych leków i"zabiegów podtrzymuj(cych &y-
cie, szczególnej piel!gnacji, opieki lekarzy specjalistów oraz terapeutów, 
specjalistycznego sprz!tu medycznego, wspomagaj(cego oddychanie lub 
karmienie, przyrz(dów rehabilitacyjnych i"programów edukacyjnych. 
Jest to z#o&ony i"kompleksowy proces. Rodzice staj( w"obliczu wielkiego 
sprawdzianu. Musz( nauczy) si! nie tylko ró&nych metod piel!gnacji i"re-
habilitacji, a"tak&e sposobu zaspokajania wszystkich z#o&onych potrzeb 
dziecka, staraj(c si! jednocze$nie zapewni) mo&liwie normalny tryb &ycia 
pozosta#ej cz!$ci rodziny. 

Na pocz(tku przychodzi szok, za#amanie, etap buntu i"stawiania py-
ta': „Dlaczego w#a$nie nas to spotka#o? Jak teraz b!dzie wygl(da#o nasze 
&ycie?”. Pó*niej nast!puje okres refleksji i"dzia#ania. Nale&y dok#adnie 
zastanowi) si!, w"jaki sposób mo&na dziecku pomóc i"dodatkowo sprawi), 
aby jego dzieci'stwo by#o maksymalnie szcz!$liwe i"radosne. Opieka nad 
przewlekle chorym dzieckiem mo&e oznacza) wiele wyrzecze', cz!ste 
pobyty w"szpitalu, liczne wizyty u"specjalistów, codzienn( rehabilitacj! 
i"specjalne zabiegi piel!gnacyjne, konieczno$) nauczenia si! obs#ugi wielu 
urz(dze'. Niekiedy w"rodzinach pojawiaj( si! napi!cia i"nieporozumienia 
wywo#ane stresem, bo strach o"zdrowie dziecka czasami nie pozwala 
na piel!gnowanie dobrych relacji rodzinnych. Niew(tpliwie pierwszym 
krokiem powinno by) zaanga&owanie ca#ej rodziny w"proces leczenia 
dziecka w"taki sposób, aby mo&na by#o cz!$) obowi(zków podzieli) lub 
wykonywa) wspólnie. 

Wst"p
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Strach i"stres mo&e by) jednak mniejszy, je$li posiadamy wiedz! na 
temat choroby i"otrzymamy pomoc ze strony lekarzy, terapeutów, pra-
cowników socjalnych, stowarzysze', fundacji, grup wsparcia duchowego, 
przyjació# i"rodziny.

 Musimy pami!ta), &e zawsze nale&y wspiera) dziecko w"walce o"jego 
sprawno$) i"samodzielno$). Niezale&nie od wszystkich specyficznych 
problemów, wa&n( zasad( post!powania powinno by) traktowanie dzie-
cka tak, jakby by#o zdrowe. Zarówno w"odniesieniu do dziecka, jak i"do 
rodziny. Rodzice powinni znajdowa) czas na odpoczynek, na utrzymywanie 
kontaktów towarzyskich, na relaks i"przyjemno$ci. 

Dziecku nale&y zapewni) odpowiedni( opiek! lekarsk(, piel!gniarsk( 
i"rehabilitacyjn(. Trzeba stworzy) bezpieczne warunki do mieszkania, 
zabawy, nauki i"rehabilitacji. To wszystko wynika z"konieczno$ci przepro-
wadzenia procesu leczenia. Nie wolno jednak zapomina), &e ka&de dziecko 
lubi zabaw!. Ca#y dzie' nie musi by) wype#niony terapi( i"stymulacj(, wy-
poczynek i"relaks jest równie wa&ny jak rehabilitacja. Wspólne s#uchanie 
muzyki, czy zabawa ulubionymi zabawkami wspomaga budowanie wi!zi 
i"wspaniale odpr!&a. Nale&y pami!ta), aby zabawa by#a dostosowana do 
mo&liwo$ci dziecka tak, aby czerpa#o z"niej jak najwi!cej. 

W"dalszej cz!$ci informatora znajd( Pa'stwo podstawowe informacje 
i"wskazówki, jak odnale*) si! w"nowej sytuacji, jak „za#atwi)” podstawo-
we sprawy, gdzie szuka) pomocy i"wsparcia. W"informatorze znajduj( si! 
równie& praktyczne porady i"wskazówki. Opisane zosta#y ró&ne metody 
rehabilitacji, $wiadczenia, *ród#a dofinansowa' i"wiele innych, równie 
wa&nych zagadnie'.

W"ramach wspó#pracy z"Rad( Konsultacyjn( do spraw Integracji 
przy Dolno$l(skim Kuratorze O$wiaty, zagadnienia dotycz(ce potrzeb 
edukacyjnych, prawa o$wiatowego i"instytucji o$wiatowych, znajduj(ce 
si! w"cz!$ci dotycz(cej dzieci zagro&onych niepe#nosprawno$ci( i"niepe#-
nosprawnych, zosta#y opracowane przez wizytatorów – Pani( Weronik! 
+u#awi'sk( i"Pani( Ann! Klempous. W"informatorze znalaz#y si! równie& 
opracowania konsultantów stale wspó#pracuj(cych z"fundacj(. 

Informator powsta# z"potrzeby informacji, które by#yby dost!pne 
w"jednej publikacji oraz z"ch!ci podzielenia si! do$wiadczeniem i"wiedz(, 
zdobytymi podczas pracy woluntarystycznej w"fundacji na rzecz dzieci 
niepe#nosprawnych – „Potrafi! Pomóc”. Za#o&ycielami fundacji s( rodzice 
dziesi!ciorga niepe#nosprawnych dzieci. Wszyscy poznali$my si! w"chwili, 
kiedy szukali$my pomocy i"wsparcia. Od 2008 roku wspólnie organizujemy 
ró&ne akcje charytatywne, zbiórki pieni!&ne, imprezy okoliczno$ciowe. 
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Organizujemy równie& ró&nego rodzaju warsztaty i"wyk#ady dla rodziców 
i"opiekunów chorych, niepe#nosprawnych dzieci. Pomagamy w"za#atwia-
niu spraw codziennych, prowadzimy subkonta i"poradnictwo w"zakresie 
zaopatrzenia w"sprz!t i"$rodki pomocnicze. Organizujemy wyjazdy inte-
gracyjne i"turnusy rehabilitacyjne. 



Fundacje i"stowarzyszenia dzia#aj(ce na Dolnym %l(sku wspieraj( 
w"ró&nym zakresie rodziców i"opiekunów chorych, niepe#nosprawnych 
dzieci, jak równie& niepe#nosprawnych doros#ych. Nikt nie pozostaje bez 
pomocy. Organizacje te dzia#aj( na ró&nych p#aszczyznach. Pomagaj( 
w"zakresie edukacji, ochrony zdrowia, wspieraj( finansowo, prowadz( 
poradnictwo. W"zale&no$ci od Pa'stwa potrzeb nale&y zwróci) si! do 
odpowiedniej instytucji. W"du&ej mierze organizacje te zosta#y powo#ane 
przez rodziców, opiekunów dzieci chorych i"niepe#nosprawnych. Dzi!ki 
temu zdobyte przez nich do$wiadczenie pomo&e Pa'stwu, a"jednocze$nie 
zaoszcz!dzi du&o czasu, który nale&a#oby po$wieci) na przeszukiwanie 
stron internetowych oraz ró&nych publikacji, w"celu znalezienia informacji 
o"chorobie dziecka. Dodatkowo pracownicy tych instytucji udziel( Pa'stwu 
potrzebnego wparcia i"oka&( wiele zrozumienia. 

Jak znale*) odpowiedni( organizacj!?
Mo&na skorzysta) z"internetowej bazy: bazy.ngo.pl 
Mo&na kontaktowa) si! z"personelem szpitala, przychodni, gabinetu 

specjalistycznego, lekarza prowadz(cego, lekarza pierwszego kontaktu – 
zazwyczaj potrafi( podpowiedzie) i"udzieli) wskazówek.

Je$li nie dysponuj( Pa'stwo dost!pem do Internetu, proponujemy 
skontaktowa) si! telefonicznie z"koordynatorem Fundacji Potrafi! Pomóc 
(nr tel. 693 700"600). Zostan( Pa'stwu udzielone niezb!dne informacje. 
Nasz koordynator do#o&y wszelkich stara', aby$cie Pa'stwo otrzymali 
potrzebne wsparcie i"pomoc.

Kolejnym sposobem, aby dotrze) do odpowiedniej organizacji, jest po-
proszenie o"spotkanie pracownika socjalnego z"O$rodka Pomocy Spo#ecznej, 
który znajduje si! w"rejonie zamieszkania.

1.
Fundacje i#Stowarzyszenia
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Poni&ej przedstawiamy zestawienie kilku ogólnopolskich fundacji, 
które udzielaj( wsparcia finansowego. Fundacje te, na z#o&ony wnio-
sek/pro$b!, dysponuj( mo&liwo$ci( przyznania pomocy finansowej np.: 
na zakup sprz!tu, leków, na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, 
na sfinansowanie operacji itp. 

Fundacja TVN „Nie Jeste$ Sam”:
fundacjatvn.onet.pl 

Fundacja ”Polsat”:
www.fundacjapolsat.pl 

Fundacja „Atlas”:
www.atlas.com.pl

Fundacja Dzieciom „Zd(&y) z"Pomoc(”:
www.dzieciom.pl

Fundacja Wielka Orkiestra %wi(tecznej Pomocy:
www.wosp.org.pl 

Fundacja KGHM Polska Mied*:
www.kghm.pl



Subkonto to osobiste konto za#o&one dziecku w"fundacji posiadaj(cej 
status OPP (Organizacja Po&ytku Publicznego). Subkonto to forma zabez-
pieczenia i"wsparcia finansowego dla rodziców, którzy musz( zapewni) 
swojemu dziecku leki, suplementy, prywatn( rehabilitacj! itp.

Otwarcie subkonta nie jest uzale&nione od wysoko$ci dochodów 
w"rodzinie. 

Na subkontach s( gromadzone $rodki z"1% podatku, które zbieramy od 
1 stycznia do 30 kwietnia, wp#ywy z"darowizn (np.: od przedsi!biorców), 
wp#aty od fundacji, które chc( pomóc przy zakupie np. drogiego sprz!tu, 
dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego.

Zgromadzone $rodki mog( s#u&y) jedynie w"celach $ci$le okre$lonych 
przez fundacj!. Bardzo cz!sto zgromadzone $rodki s#u&( do pokrycia 
ró&nicy mi!dzy dofinansowaniem z"NFZ i"PEFRON np. do fotelika samo-
chodowego, a"jego cen( sklepow(. Niekiedy te ró&nice dochodz( do kilku 
tysi!cy, dlatego warto otworzy)"subkonto najszybciej jak mo&na. Pragn! 
zwróci) równie& uwag!, &e im starsze dziecko, tym potrzeby i"wymagania 
staj( si! wi!ksze.

Dysponent subkonta rozlicza si! z"fundacj( na podstawie rachunków 
i"faktur, które musz( by) wystawione na fundacj!. Do zakupu niektórych 
rzeczy, leków, us#ug, czasami wymagane jest za$wiadczenie lekarskie. 
Zasady korzystania ze zgromadzonych $rodków otrzymujecie Pa'stwo 
w"formie regulaminu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do otwarcia 
subkonta. Mo&ecie Pa'stwo otworzy) subkonto w"dowolnej fundacji na 
terenie kraju, która ma status OPP i"prowadzi subkonta. 

Zapraszam Pa'stwa do otwarcia subkonta w"Fundacji Potrafi! Pomóc. 
Nie pobieramy prowizji i"op#at od zgromadzonych $rodków, ani od pro-
wadzenia konta. Dodatkowym atutem jest mo&liwo$) bie&(cego podgl(du 
na stronie internetowej operacji na subkoncie. 

2.
Subkonto



Orzeczenie o"niepe#nosprawno$ci to bardzo wa&ny dokument, po-
twierdzaj(cy niepe#nosprawno$). Wniosek mo&na sk#ada) zaraz po 
rozpoznaniu jednostki chorobowej lub w"trakcie diagnostyki. Instytucj(, 
do której nale&y si! zwróci) jest Powiatowy Zespó# do Spraw Orzekania 
o"Niepe#nosprawno$ci. Druki mo&na pobra) osobi$cie w"siedzibach ze-
spo#ów lub ze strony internetowej. 

Do wniosku nale&y do#(czy) za$wiadczenie lekarskie, dok#adnie opi-
suj(ce stan zdrowia dziecka, wyniki bada', konsultacji, wypisy szpitalne. 
Pami!tajcie Pa'stwo, aby kompletowa) dokumentacj! dziecka, najlepiej 
w"osobnym segregatorze w"taki sposób, aby podczas konsultacji lekarskich 
#atwo by#o znale*) potrzebny dokument (potwierdzenie grupy krwi, 
wypisy szpitalne, wyniki bada' i"konsultacji, zalecenia itp.). Niezb!dne 
za$wiadczenie lekarskie jest wa&ne tylko 30 dni, warto wi!c zaplanowa) 
wizyt! u"lekarza pierwszego kontaktu tak, aby za$wiadczenie w"dniu 
komisji by#o wa&ne."Orzeczenie wydawane jest na ró&ny okres czasu – 
zale&y to od stanu zdrowia dziecka, rokowa', przebiegu rehabilitacji. 
Ten dokument jest wymagany przy staraniu si! o"$wiadczenia pieni!&ne, 
dofinansowania na sprz!t ortopedyczny i"pomocniczy, przy rejestracji 
w"przychodniach rehabilitacyjnych. 

Posiadaj(c ju& orzeczenie mo&na zwróci) si! do zespo#u ds. orzekania 
o"wydanie legitymacji osoby niepe#nosprawnej, która honorowana jest 
m.in. przez komunikacj! miejsk(, podmiejsk( i"mi!dzymiastow(, a"w"przy-
padku odpowiedniego wskazania w"orzeczeniu, równie& o"wydanie karty 
parkingowej. 

Prosz! pami!ta), &e orzeczenie jest decyzj(, od której mo&na si! od-
wo#a). O"trybie odwo#awczym zostaniecie Pa'stwo poinformowani przez 
zespó# orzekaj(cy.

3.
Orzeczenie 

o#niepe$nosprawno!ci



78 "#$%&'(& )*+,&"-. )*/0'

Maj(c orzeczenie mo&ecie Pa'stwo otworzy) dziecku subkonto, na 
którym mo&na zbiera) wp#aty z"1% podatku i"darowizny, które pos#u&( 
na pokrycie kosztów np. dodatkowej rehabilitacji.

Szczegó#owe informacj! oraz wnioski do pobrania dla Wroc#awia znaj-
duj( si! na stronie MOPS Wroc#aw:"www.mopswroclaw.pl

Poni&ej znajduje si! tabela adresowa Powiatowych Zespo#ów do Spraw 
Orzekania o"Niepe#nosprawno$ci na terenie Dolnego %l(ska.

Miasto kod Adres Telefon

59-700 Boles#awiec ul. Zwyci!stwa 9 75"735 30 51

58-200 Dzier&oniów ul. Piastowska 1 74"832 32 30

67-200 G#ogów ul. Sikorskiego 21
76"728 28 51
76"728 28 01

56-200 Góra ul. Hirszfelda 6 65"543 28 96

58-500 Jelenia Góra ul. Jana Paw#a II 7 75"643 80 90

58-400 Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a 75"645 02 32

57-300 K#odzko ul. Ko$ciuszki 2 74"865 86 88

59-220 Legnica ul.Zielona 13 76"723 33 01

59-220 Legnica Pl. S#owia'ski 1 76"724 35 19

59-800 Luba' ul. Przemys#owa 4
75"646 11 70
75 646 11 79
75"646 43 21

59-300 Lubin ul.J. Kili'skiego 12b 76"746 71 31

59-600 Lwówek %l. ul. Morcinka 7 75"782 20 44

56-300 Milicz ul. Trzebnicka 4b 71"384 13 84

56-400 Ole$nica ul. J. S#owackiego
71"314 01 74
71"314 01 48

55-200 O#awa ul. 3-go Maja 1 71"303 29 71

59-100 Polkowice ul. Spó#dzielcza 2 76"724 63 82
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57-100 Strzelin ul. Wroc#awska 46 71"793 89 15

55-300 %roda %l(ska ul. Kili'skiego 28
71"317 25 29
71"396 62 40
71"317 46 32

58-100 %widnica ul. Wa#brzyska 15
74"851 50 10
74"851 50 15

55-100 Trzebnica ul. Ko$ciuszki 10
71"387 05 96
71"387 28 54

58-300 Wa#brzych ul. Limanowskiego 9 74"666 63 25

56-100 Wo#ów
ul. Inwalidów 
Wojennych 26

71"389 54 10

53-611 Wroc#aw ul. Strzegomska 6 71"782 23 60

59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II Armii Woj. 

Polskiego
75"775 04 06

59-500 Z#otoryja Al. Mi#a 18 76"878 70 32



Ulga rehabilitacyjna

Zgodnie z"ustaw( o"podatku dochodowym od osób fizycznych, rodzic, 
na którego utrzymaniu pozostaje niepe#nosprawne dziecko, mo&e odliczy) 
od dochodu, stanowi(cego podstaw! opodatkowania, poniesione w"danym 
roku podatkowym wydatki na cele:

 rehabilitacyjne,
 dostosowanie warunków mieszkalnych,
 przystosowanie samochodu,
 zakup indywidualnego sprz!tu, urz(dze' technicznych,
 zakup wydawnictw, materia#ów i"pomocy edukacyjnych,
 odp#atno$) za pobyt w"jednostkach specjalizuj(cych si! w"zabiegach 

rehabilitacyjnych, 
 op#acenie przewodników osób niewidomych,
 opiek! piel!gniarsk( w"domu,
 op#acenie t#umacza j!zyka migowego,
 leki,
 odp#atny, konieczny transport, przejazdy $rodkami komunikacji 

publicznej.

Odliczenie w/w"wydatków mo&e nast(pi) w"sytuacji faktycznie po-
niesionych kosztów ze $rodków podatnika. W"przypadku cz!$ciowego 
dofinansowania z"ró&nych *róde#, odliczeniu podlega ró&nica pomi!dzy 
poniesionymi wydatkami a"kwot( dofinansowania. Wysoko$) wydatków 
musi by) udokumentowana np.: rachunkami i"fakturami. 

Podstawa prawna: Ustawa z"dnia 25.10.2010r. (Dz. U. z"2010 r. nr. 226, 
Poz. 1478)

4.
Uprawnienia Osób 
Niepe$nosprawnych
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Ulga na dziecko niepe!nosprawne

Rodzice dzieci niepe#nosprawnych mog( odliczy) od podatku dochodowe-
go ulg! prorodzinn(, okre$lon( w"art. 27F ustawy o"podatku dochodowym 
od osób fizycznych, bez wzgl!du na wiek dziecka, je$li otrzymywa#o ono 
zasi#ek piel!gnacyjny, dodatek piel!gnacyjny lub rent! socjaln(. 

Mo&liwo$) odliczenia ulgi prorodzinnej w"przypadku rodziców (opie-
kunów) dzieci niepe#nosprawnych wygl(da nast!puj(co:

 do uko'czenia przez dziecko 18 roku &ycia ulga odliczana jest na 
zasadach ogólnych,

 po uko'czeniu przez dziecko 18 roku &ycia – w"przypadku dzieci kon-
tynuuj(cych nauk!.

Uprawnienia pracuj"cego Rodzica

Rodzicowi niepe#nosprawnego dziecka, który pozostaje w"stosunku 
pracy, mo&e przys#ugiwa) dodatkowy urlop wychowawczy. Uprawnienie 
to przys#uguje, je&eli z"powodu stanu zdrowia, niepe#nosprawne dziecko 
wymaga osobistej opieki i"wynosi on dodatkowo trzy lata. 

Dodatkowe uprawnienie dotyczy urodzenia dziecka wymagaj(cego 
opieki szpitalnej. W"takiej sytuacji matka mo&e, po wykorzystaniu urlo-
pu macierzy'skiego bezpo$rednio po porodzie, pozosta#( cz!$) urlopu 
wykorzysta) w"terminie pó*niejszym np.: po wyj$ciu dziecka ze szpitala.

Uprawnienia do parkowania w# miejscach przeznaczonych dla osób 
niepe!nosprawnych

Istniej( dwa rodzaje kart parkingowych:

 karta parkingowa 0,
 tzw. karta niebieska.

Karta parkingowa „0”
To karta wydawana na potrzeby niepe#nosprawnej osoby, która jest 

przypisana tylko do jednego pojazdu. Upowa&nia ona do bezp#atnego 
parkowania w"miejscach postoju (równie& na p#atnych parkingach), na 
terenie miasta, w"którym zosta#a wydana. Karta wydawana jest oso-
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bom legitymuj(cym si! orzeczeniem o"niepe#nosprawno$ci, z"powodu 
niepe#nosprawno$ci z"kodu R lub N. 

Do wniosku nale&y do#(czy): 

 dowód to&samo$ci rodzica, opiekuna,
 potwierdzenie zameldowania,
 orzeczenie o"niepe#nosprawno$ci,
 dowód rejestracyjny samochodu,
 akt urodzenia dziecka.

Uprawnionemu u&ytkownikowi mo&e by) wydana tylko jedna karta, 
która obowi(zuje wy#(cznie na terenie, na którym zosta#a wydana 
np."w"mie$cie Wroc#aw. Karta wydawana jest bezp!atnie.

Karta niebieska
Karta ta jest wydawana na potrzeby konkretnej osoby, która mo&e 

by) przewo&ona ró&nymi samochodami, nie tylko swoich rodziców czy 
opiekunów, ale tak&e pojazdami innych osób. Karta ta jest wa&na na 
terenie ca#ego kraju. 

Do wniosku nale&y doda):

 orzeczenie o niepe#nosprawno$ci,
 dowód wp#aty,
 aktualna fotografi! o wymiarach 3,5 , 4,5 cm.

Osoba kieruj(ca pojazdem, przewo&(ca niepe#nosprawne dziecko pod 
warunkiem zachowania szczególnej ostro&no$ci, mo&e nie stosowa) si! 
do zakazów wyra&onych znakami:

B–1 B–3 B–3a
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B–4 B–10 B–35

B–37 B–38 B–39

Ulgi na przejazdy komunikacj" miejsk" i#podmiejsk"

Zgodnie z"art. 2 ustawy z"dnia 20 czerwca 1992 r. o"uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów $rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 
z"2002 r. nr 175, poz. 1440 z"pó*n. zm.), do 78-proc. ulgi przy przejazdach:

 poci(gami i"autobusami s( uprawnione dzieci i"m#odzie& niepe#nosprawna 
(do uko'czenia 24 lat, a"w"przypadku studentów – do uko'czenia 26 lat),

 na podstawie biletów jednorazowych lub miesi!cznych. 

Ulga w"tej samej wysoko$ci przys#uguje równie& jednemu z"rodziców 
lub opiekunowi takiej osoby.

Niepe#nosprawne dzieci i"m#odzie&"mog( korzysta) z"ulgowych przejaz-
dów $rodkami transportu publicznego tak&e"w"dni wolne od nauki, czyli 
w"soboty, niedziele, a"tak&e w"czasie wakacji. Prawo do biletu ulgowego 
obejmuje wy#(cznie przejazd z"miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: 

 przedszkola, 
 szko#y, 
 placówki opieku'czo-wychowawczej lub o$wiatowo-wychowawczej, 
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 specjalnego o$rodka wychowawczego lub szkolno-wychowawczego 
albo umo&liwiaj(cego  dzieciom i"m#odzie&y spe#nienie obowi(zku 
szkolnego i"obowi(zku nauki,

 o$rodka rehabilitacyjno-wychowawczego, 
 domu pomocy spo#ecznej, 
 o$rodka wsparcia, 
 zak#adu opieki zdrowotnej, 
 poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ulga dotyczy te& przejazdu na turnus rehabilitacyjny i"z"powrotem.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny jest form( aktywnej rehabilitacji, po#(czonej 
z"elementami wypoczynku, maj(c( na celu przede wszystkim ogóln( 
popraw! sprawno$ci. Program turnusu powinien zawiera) elementy 
rehabilitacji zgodnej z"rodzajem schorzenia dziecka, z"uwzgl!dnieniem 
zaj!) indywidualnych i"grupowych. 

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawno$ci psy-
chofizycznej dziecka oraz rozwijanie umiej!tno$ci spo#ecznych, mi!dzy 
innymi poprzez nawi(zywanie i"rozwijanie kontaktów i"zainteresowa'.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowuj( powiatowe centra pomo-
cy rodzinie ze $rodków Pa'stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe#nosprawnych. Aby otrzyma) dofinansowanie nale&y spe#ni) kryteria 
dochodowe oraz otrzyma) od lekarza skierowanie dla dziecka na turnus. 
Dofinansowanie otrzymuje si! raz w"roku na turnus rehabilitacyjny, który 
odbywa si! w"o$rodku wpisanym do rejestru o$rodków, prowadzonego 
przez wojewod!, lub poza takim o$rodkiem, w"przypadku, gdy turnus jest 
organizowany w"formie niestacjonarnej.

Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych:
22 826 48 22, www.kcotr.pl

Turnusy rehabilitacyjne: www.turnusy.rehabilitacyjne.pl 

Fundacja „Potrafi! Pomóc”: www.potrafiepomoc.org.pl 

Centralna Baza Danych O$rodków i"Organizatorów Turnusów dla Osób 
Niepe#nosprawnych: www.ebon.mps.gov.pl 



Pomoc spo#eczna to g#ównie praca socjalna. Jej celem jest umo&liwie-
nie osobom lub rodzinom przezwyci!&ania trudnych sytuacji &yciowych. 
Pomoc ta udzielana jest m.in. z"powodu niepe#nosprawno$ci i"polega na 
bezp#atnym poradnictwie specjalistycznym (np.: psychologicznym, peda-
gogicznym, prawnym, socjalnym), specjalistycznych us#ugach opieku'-
czych, $wiadczonych w"miejscu zamieszkania lub w"o$rodkach wsparcia, 
rodzinnych domach pomocy spo#ecznej, pomocy rzeczowej, interwencjach 
kryzysowych, prowadzeniu i"zapewnianiu miejsc w"placówkach opieku'czo- 
-wychowawczych. Wymieniony zakres pomocy nazywany jest $wiadczenia-
mi niepieni!&nymi. Istniej( równie& inne formy pomocy nie wymienione 
powy&ej, które s( realizowane w"indywidualnych przypadkach. 

Pracownik socjalny powinien Pa'stwu pomóc i"wskaza) mo&liwe 
rozwi(zania problemu. Taka osoba zazwyczaj posiada rozleg#( wiedz! 
i"do$wiadczenie w"zakresie niesienia pomocy rodzinom chorych i"niepe#-
nosprawnych dzieci, jest zorientowana w"terenie i"zna czynne instytucje, 
mog(ce udzieli) wsparcia. 

Praca socjalna polega równie& na pomaganiu rodzinie w"odnalezieniu 
si! w"sytuacji kryzysowej i"pomocy wyj$cia z"bezrobocia. Istniej( ró&nego 
rodzaju programy wspomagaj(ce osoby, które utraci#y prac!. 

Drug( form( pomocy s( $wiadczenia pieni!&ne, czyli pomoc finan-
sowa. Prawo do skorzystania z"pomocy finansowej przys#uguje osobie 
lub rodzinie, która spe#nia kryteria dochodowe, czyli dochód na osob! 
w"rodzinie nie przekracza kwoty 351 z#, a"osoby samotnie gospodaruj(cej 
nie przekracza 477 z#. 

O$rodki pomocy spo#ecznej dzia#aj( na podstawie ustawy o"pomocy 
spo#ecznej (Ustawa o"pomocy spo#ecznej z"dnia 12 marca 2004"r.). W"wer-
sji elektronicznej informatora zosta# dodany tekst Ustawy o"Pomocy 
Spo#ecznej. 

5.
Pomoc spo$eczna
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W"tre$ci ustawy znajduj( si! wszelkie, szczegó#owe informacje, doty-
cz(ce praw i"obowi(zków osoby ubiegaj(cej si! o"pomoc. 

Jest to jednak d#ugi tekst, pe#en specjalistycznej terminologii, dlatego 
najlepiej jest zg#osi) si! do pracownika socjalnego, do o$rodka znajduj(cego 
si! w"rejonie zamieszkania. 

Poni&ej tabela o$rodków pomocy spo#ecznej z"terenu Dolnego %l(ska.

Wykaz adresów i"numerów telefonów o$rodków pomocy spo#ecznej

Nazwa miejscowo"ci Adres Nr telefonu

Wroc#aw ul. Strzegomska 6 71 78 22 300

Wa#brzych ul. Beethovena 1-2 74 66 40 800

G#ogów ul. Sikorskiego 4 76 727 65 00

Chojnów ul. Kolejowa 29 76 818 82 18

Legnica ul. Poselska 13 76 722 18 00

Jelenia Góra Al. Jana Paw#a II nr 7 75 752 39 51

Dzier&oniów ul. Krasickiego 25 74 646 46 35

Ole$nica ul. Wojska Polskiego 13 71 314 38 52

Zgorzelec ul. Traugutta 77 b 75 775 69 11

Z#otoryja ul. B. Chrobrego 1 76 878 34 29

Bystrzyca K#odzka ul. 1 Maja 1 74 811 39 91

Jelcz-Laskowice ul. Witosa 71 71 318 15 12

Polkowice ul. Lipowa 2 76 724 67 00

Lubin ul. Kili'skiego 25 A 76 746 34 00

Luba' Pl. Lompy 1 75 646 04 11

Zi!bice ul. Wa#owa 65 74 819 19 86

Bielawa ul. 3 maja 20 74 833 47 93

%wiebodzice ul. Pi#sudskiego 8 74 666 95 88



Istniej( dwie grupy $wiadcze' pieni!&nych, które gwarantuje pa'stwo 
na opiek! i"wychowanie dziecka. Jest to zasi#ek rodzinny z"dodatkami 
oraz $wiadczenia piel!gnacyjne. 

Do pierwszej grupy mo&emy zaliczy) zasi#ek rodzinny wraz z"syste-
mem dodatków. Zasi#ek rodzinny jest okre$lany, jako podstawowa forma 
wsparcia. Aby go otrzyma), trzeba jednak spe#nia) kryteria dochodowe, 
czyli dochód nie mo&e przekracza) kwoty okre$lonej w"ustawie. 

Do zasi#ku rodzinnego przys#uguj( dodatki z"tytu#u:

 urodzenia dziecka (jednorazowo),
 opieki nad dzieckiem w"okresie korzystania z"urlopu wychowawczego 

(na dziecko niepe#nosprawne z"orzeczeniem o"niepe#nosprawno$ci – 
72 miesi(ce),

 samotnego wychowywania dziecka,
 kszta#cenia i"rehabilitacji dziecka niepe#nosprawnego,
 rozpocz!cia roku szkolnego (równie& dla dzieci korzystaj(cych z"zaj!) 

rewalidacyjnych),
 podj!cia przez dziecko nauki w"szkole poza miejscem zamieszkania

wychowywania dziecka w"rodzinie wielodzietnej.

Wszystkie powy&sze $wiadczenia s( realizowane przez gmin! zazwyczaj 
za po$rednictwem O$rodków Pomocy Spo#ecznej. W"celu ich uzyskania 
nale&y zg#osi) si! po druki do w#a$ciwego o$rodka, znajduj(cego si! 
w"rejonie zamieszkania lub pobra) je ze strony internetowej. O"terminie 
wydania decyzji zostaniecie Pa'stwo poinformowani przez pracownika 
przyjmuj(cego wype#nione druki.

6.
%wiadczenia pieni"&ne
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Do drugiej grupy zaliczamy $wiadczenia opieku'cze, czyli zasi#ek 
piel!gnacyjny i"$wiadczenie piel!gnacyjne.

Zasi#ek piel!gnacyjny przyznawany jest osobie posiadaj(cej orzecze-
nie o"niepe#nosprawno$ci. Wyp#acany jest w"okresie, w"którym wa&ne 
jest orzeczenie. Je&eli orzeczenie zosta#o wydane na okres dwóch lat, 
to zasi#ek piel!gnacyjny b!dzie wyp#acany dok#adnie przez dwa lata. Po 
up#ywie tego czasu, nale&y ponownie z#o&y) wniosek o"uznanie dziecka 
za niepe#nosprawne i"przyznanie $wiadcze' piel!gnacyjnych. Wyp#ata 
$wiadcze' za miesi(ce, w"których nie by#y one pobierane zostanie wy-
równana tylko wtedy, gdy dokumenty zostan( z#o&one w"odpowiednim 
czasie. Aby otrzyma) zasi#ek piel!gnacyjny nie trzeba przedstawia) 
za$wiadczenia o"wysoko$ci dochodów, poniewa& nie jest on zale&ny od 
kryteriów dochodowych. 

%wiadczenie piel!gnacyjne przys#uguje rodzicowi lub opiekunowi 
dziecka niepe#nosprawnego oraz doros#ej osoby niepe#nosprawnej. Jest 
to $wiadczenie przyznawane w"zamian za rezygnacj! z"pracy zawodowej, 
zarobkowej. %wiadczenia piel!gnacyjnego nie mo&na #(czy) z"dodatkow( 
prac( np. na umow! o"dzie#o. Niestety ustawodawcy nie przewidzieli takiej 
mo&liwo$ci. %wiadczenie piel!gnacyjne nie jest uzale&nione od kryteriów 
dochodowych. 

Aby stara) si! o"$wiadczenie piel!gnacyjne musz( by) spe#nione na-
st!puj(ce warunki:

 dziecko lub osoba doros#a musz( mie) aktualne orzeczenie o"niepe#no-
sprawno$ci  – punkt w"orzeczeniu: „ o"konieczno$ci sta#ej lub d#ugotrwa#ej 
opieki lub pomocy innej  osoby w"zwi(zku ze znacznie ograniczon( 
mo&liwo$ci( samodzielnej egzystencji” musi by)  „wskazany”;

 punkt w"orzeczeniu: „o"konieczno$ci sta#ego wspó#udzia#u na co 
dzie' opiekuna  w"procesie leczenia, rehabilitacji i"edukacji” musi by) 
„wskazany”.



W"ramach zada' NFZ mo&emy skorzysta) z"dofinansowa' do przedmio-
tów ortopedycznych i"$rodków pomocniczych. Przedmioty ortopedyczne 
to np.: wózek, fotelik itp. %rodki pomocnicze to np.: pieluchy, cewniki itp. 

Aby otrzyma) dofinansowanie z"NFZ nale&y posiada) orzeczenie 
o"niepe#nosprawno$ci oraz wa&ne ubezpieczenie. 

Procedura!
W"pierwszej kolejno$ci nale&y uda) si! do lekarza po zlecenie na za-

opatrzenie w"przedmioty ortopedyczne i lub $rodki pomocnicze. Lekarz 
pierwszego kontaktu mo&e wystawi) zlecenie, ale do przyznania dofinanso-
wania do niektórych przedmiotów nie jest uprawniony. Powinien wskaza), 
do którego specjalisty nale&y si! uda) po wypisanie konkretnego zlecenia.

Nast!pnie trzeba zg#osi) si! do oddzia#u NFZ po potwierdzenie zlecenia. 
Je&eli nie ma takiej mo&liwo$ci, mo&na je wys#a) poczt(. 

W"zleceniu jest podany limit cenowy, kod i"nazwa przedmiotu oraz ter-
min realizacji, jest ono wa&ne 30 dni. W"tym terminie musimy kupi) sprz!t 
spe#niaj(cy potrzeby dziecka, w"sklepie, który ma podpisan( umow! z"NFZ. 
Zazwyczaj w"oddziale, gdzie zlecenie jest potwierdzane, mo&na otrzyma) 
wykaz sklepów prowadz(cych sprzeda& refundowan(. W"przypadku $rod-
ków pomocniczych, przys#uguj(cych comiesi!cznie, (np.: pieluchy) istnieje 
mo&liwo$) zaopatrzenia si! w"nie jednorazowo na okres trzech miesi!cy. 

Na rynku funkcjonuje wiele firm oferuj(cych sprz!t ortopedyczny 
i"pomocniczy. Prosz! nie spieszy) si! z" jego zakupem. Mo&na poprosi) 
przedstawiciela danej firmy o"prezentacj! sprz!tu. Je&eli nie maj( Pa'stwo 
mo&liwo$ci dojechania do sklepu, warto zaprosi) przedstawiciela do domu. 
Prezentacje s( bezp#atne. Przedstawiciel powinien odpowiedzie) na 
wszystkie pytania, zaprezentowa) sposób u&ytkowania sprz!tu i"przede 

7.
Dofinansowania z#Narodowego 

Funduszu Zdrowia
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wszystkim doradzi) w"zakupie. Prosz! nie czu) si! zobowi(zanym do zaku-
pów u"przedstawiciela, który dokona prezentacji. Je&eli w"jego ofercie nie 
b!dzie np.: wózka, który spe#ni Pa'stwa oczekiwania, nale&y szuka) dalej. 

Ceny sprz!tu zazwyczaj przekraczaj( kwoty dofinansowa'. Niekiedy 
ró&nice mi!dzy cen( sklepow(, a"dofinansowaniem dochodz( do kilkuna-
stu tysi!cy. Dlatego nale&y z"najwy&sz( staranno$ci( dobiera) sprz!t i"do 
tego pami!ta), na jaki czas zostanie on kupiony. W"dalszej cz!$ci znajd( 
si! wskazówki dotycz(ce tego, jak stara) si! o"kolejne dofinansowania 
z"innych *róde#.

Przyk#ad: kupujemy dziecku wózek, kod art.: 9194.03 dofinansowanie 
wynosi 1"800 z#, przyznawane jest raz na 3 lata. Zlecenie mo&e wypisa) 
ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji. Niestety oferta na rynku, w"ramach 
limitu, jest niewielka. Wózki kosztuj( zazwyczaj powy&ej kilku tysi!cy. 
Brakuj(c( kwot! nale&y pokry) z"w#asnych $rodków. W"tym celu mo&na 
zwróci) si! z"pro$b( o"dofinansowanie do fundacji, prywatnych przed-
si!biorców, sponsorów oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
które realizuje pomoc finansow( w"ramach programów z"Pa'stwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe#nosprawnych. 

W"wersji elektronicznej informatora zosta#y za#(czone tabele: „wykaz 
$rodków pomocniczych” oraz „wykaz przedmiotów ortopedycznych”.

Dolno$l"ski Oddzia! Wojewódzki NFZ
ul. Dawida 2, 50-527 Wroc#aw
tel. 71 797 91 99, faks71 797 93 25
e-mail: www.nfz-wroclaw.pl 

Delegatura w#Legnicy
ul. Jana Paw#a II 7,  59-220 Legnica
tel. 76 729 31 26

Delegatura w#Jeleniej Górze
ul. Wolno$ci 18, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 645 87 07

Delegatura w#Wa!brzychu 
ul. Wyzwolenia 20, 58-300"Wa#brzych
tel. 74 888 01 12 
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Punkt obs!ugi ubezpieczonych w#G!ogowie:
ul. Sikorskiego 21, 67-200 G#ogów 
tel. 76 727 25 30

Centrum Obs!ugi Ubezpieczonych Dolno$l"skiego Oddzia!u Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Dawida 2, 50-527 Wroc#aw
informacja"71 7979 100, infolinia 71 194 88
Adres do korespondencji:
DOW NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wroc#aw

 informacja sanatoryjna"– 71 7979 150, 71 7979"156
 informacja"UE#– 71 7979 131
 refundacja kosztów leczenia poniesionych za granic("– 71 7979 162
 dobrowolne ubezpieczenie – 71 7979 133
 skargi i"wnioski – 71 7979 148, 71 7979 078
 zaopatrzenie ortopedyczne"– 71 7979 194
 $rodki pomocnicze"– 71 7979 191...192



Pa'stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe#nosprawnych pomaga 
niepe#nosprawnym na wielu p#aszczyznach. Jedn( z"licznych form pomocy 
jest pomoc finansowa. Przeznaczona jest ona dla osób ubiegaj(cych si! 
o"dofinansowania pieni!&ne, spe#niaj(ce kryteria dochodowe. 

Dofinansowania mog( by) przyznawane do sprz!tu ortopedycznego 
refundowanego lub nierefundowanego przez NFZ. 

Wysoko$) dofinansowania mo&e wynosi) do 100% zap#aconej kwoty 
udzia#u w#asnego, je&eli cena nie przekroczy#a wyznaczonego limitu na 
dany przedmiot ortopedyczny lub $rodek pomocniczy lub do 150% kwoty 
limitu, jaki zosta# wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny 
lub $rodek pomocniczy, a"cena zakupu przekroczy#a limit. 

Refundacja ze $rodków PFRON mo&e by) zastosowana do sprz!tu 
potrzebnego do rehabilitacji w"warunkach domowych (materace, pi#ki, 
wa#ki, kszta#tki). Wysoko$) dofinansowania wynosi do 60% kosztów 
tego sprz!tu. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosku, do 
którego nale&y do#(czy) kserokopi! orzeczenia o"niepe#nosprawno$ci, 
za$wiadczenie lekarskie, uzasadniaj(ce potrzeb! refundacji, o$wiadczenie 
o"wysoko$ci zarobków, kosztorys lub faktur!.

Kolejna grupa dofinansowa' dotyczy likwidacji barier: architektonicz-
nych, technicznych i"komunikacyjnych, zwi(zanych z"indywidualnymi 
potrzebami dziecka. 

Za barier! architektoniczn( uwa&ane s( wszelkie utrudnienia w"po-
ruszaniu si!, które mog( wyst(pi) w"mieszkaniu, jak i"poza miejscem 
zamieszkania, w"najbli&szej okolicy (np.: brak podjazdu).

8.
Dofinansowania z#Pa'stwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe$nosprawnych (PFRON)
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Bariera techniczna to wszelkie przeszkody wynikaj(ce z"braku odpo-
wiednich sprz!tów, (np.: urz(dzenia wspomagaj(ce k(piel).

Bariera w"komunikowaniu si! to brak mo&liwo$ci swobodnego poro-
zumiewania si! (np.: zakup komunikatorów, komputera itp.).

Przepisy nie okre$laj( konkretnych przedmiotów, które mog( by) 
dofinansowane. Aby otrzyma) dofinansowanie nale&y wykaza) precyzyj-
nie zwi(zek pomi!dzy niepe#nosprawno$ci(, a"konieczno$ci( likwidacji 
bariery. Dofinansowanie otrzymuje si! raz na trzy lata, dla ka&dej barie-
ry. Wysoko$) dofinansowania barier architektonicznych, technicznych 
i"komunikacyjnych wynosi 80% kosztów. Zatem 20% to wk#ad w#asny, 
który mog( stanowi) darowizny ze strony organizacji pozarz(dowych, 
czyli fundacji i"stowarzysze' lub $rodki zgromadzone na subkoncie z"1%.

PFRON realizuje równie& ró&ne specjalne programy pomocowe. 
Wykaz aktualnie realizowanych programów znajduje si! na stronie 

internetowej funduszu: www.pfron.org.pl.

PFRON Oddzia! Dolno$l"ski#
tel. 71 34 67 440, fax 71 342 12 60
50-053 Wroc#aw, ul. Szewska 6/7

Ogólnopolska informacja – tel. 22 50 55"275, 22 50 55"372,
22 50 55"463, 22 50 55"379

Kontakt z"pracownikami PFRON udzielaj(cych informacji z"zakresu:

 Informacje na temat uprawnie' osób niepe#nosprawnych,
 Informacje na temat zada' ustawowych i"programów PFRON,
 Informacje na temat zada' samorz(du terytorialnego na rzecz osób 

niepe#nosprawnych,
 Tok za#atwiania spraw osób niepe#nosprawnych.

W"tabeli na nast!pnej stronie znajduj( si! dane adresowe z"terenu 
Dolnego %l(ska. 
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Dofinansowania w"ramach PFRON realizuj( Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie (PCPR).

Miejscowo"$ Adres Nr telefonu

59-700 Boles#awiec ul. Zwyci!stwa 9 tel./faks 75 735 30 48

58-260 Bielawa ul. Wolno$ci 22 24 tel. 74 833 98 95
faks 74 833 98 96

67-200 G#ogów ul. Sikorskiego 21 tel./faks 76 727 25 50

56-200 Góra ul. Armii Polskiej tel./faks 65 543 28 96

59-400 Jawor ul. Paderewskiego 6 tel. 76 871 14 11
faks 76 871 14 10

58-508 Jelenia Góra ul. Podchor(&ych 15 tel. 75 64 73 277
faks 75 64 73 278

58-400 Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a tel./faks 75 64 50 231

59-220 Legnica Pl.S#owia'ski1 tel. 76 724 34 67
faks 76 724 34 67

59-800 Luba' ul. Przemys#owa 4 tel./faks 75 64 61"170
75 64 61"171

59-300 Lubin ul. Sk#adowa 3 tel./faks 76 847 96 91

59-600 Lwówek %l(ski ul. Morcinka 7 tel./faks 75 782 56 17

56-300 Milicz Pl. Ks. E. Waresiaka 3 a tel./faks 71 38 41 384

56-400 Ole$nica ul. S#owackiego 10 tel./faks 71 314 01 74

55-200 O#awa ul. 3 go Maja 1 tel./faks 71 303 29 71

59-101 Polkowice ul. Spó#dzielcza 2 tel./faks 76 847 49 68

57-100 Strzelin ul. Kamienna 10 tel. 71 39 230 16 w. 34

55-300 %roda %l(ska ul. Jana Kili'skiego 28 tel./faks 71 317 46 32

58-100 %widnica %l(ska ul. M. Sk#odowskiej 
Curie 7 tel./faks 74 85 00 453

55-100 Trzebnica ul. Ko$ciuszki 10 tel./faks 71 387 05 96 w. 31
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58-300 Wa#brzych ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66"300
faks 74 66 66 301

56-100 Wo#ów Pl. Inwalidów 
Wojennych 24 tel./faks 71 389 53 00

50-440 Wroc#aw ul. Ko$ciuszki 131 tel. 71 72 21"860
faks 71 72 21 869

57-200 Z(bkowice 
%l(skie ul. B. Prusa 5 tel. 74 815 60 00

faks 74 815 73 16

59-900 Zgorzelec ul. Bohaterów II Armii 
W.P. 8

tel. 75 77 615 05
faks 75 77 555 87

59-500 Z#otoryja Al. Mi#a 18 tel./faks: 76 878 44 47



Prawa pacjenta s( zbiorem praw, zawartych mi!dzy innymi w"Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o"$wiadczeniach opieki zdrowotnej, 
finansowanych ze $rodków publicznych, ustawie o"prawach pacjenta 
i"Rzeczniku Praw Pacjenta, czy te& ustawie o"zak#adach opieki zdrowotnej. 
Prawa pacjenta maj( zastosowanie w"stosunku do osób pe#noletnich jak 
i"dzieci. Dodatkow( ochron! daje Karta Praw Osób Niepe#nosprawnych 
(Uchwa#a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z"dnia 1 sierpnia 1997 r.), 
Konwencja o"Prawach Dziecka, przyj!ta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych z"dnia 20 listopada 1989 r., Rzecznik Praw 
Dziecka (ustawa z"dnia 6 stycznia 2000 r.)

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowi(zkiem wszyst-
kich uczestnicz(cych w"udzielaniu $wiadcze' zdrowotnych, pocz(wszy od 
organów w#adzy publicznej, poprzez osoby wykonuj(ce zawód medyczny, 
do wszystkich innych, którzy z"racji wykonywanego zawodu maj( kontakt 
z"pacjentem. Pacjent ma prawo do $wiadcze' zdrowotnych udzielanych 
z"nale&yt( staranno$ci(, odpowiadaj(cych wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej.

Pacjent ma prawo do korzystania z"rzetelnej opieki, opartej na kryteriach 
medycznych, na podstawie listy oczekuj(cych – w"sytuacji ograniczonej 
dost!pno$ci do $wiadcze' zdrowotnych.

W"razie w(tpliwo$ci pacjent ma tak&e prawo &(da), by lekarz zasi!gn(# 
opinii innego lekarza specjalisty lub zwo#a# konsylium lekarskie, a"piel!g-
niarka (po#o&na) zasi!gn!#a opinii innej piel!gniarki (po#o&nej). +(danie 
oraz ewentualn( odmow! odnotowuje si! w"dokumentacji medycznej.

Prawo wyboru.
Ka&dy pacjent korzystaj(cy ze $wiadcze' opieki zdrowotnej, finanso-

wanych ze $rodków publicznych ma prawo wyboru:

9.
U#lekarza
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 w"ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, piel!gniarki 
i"po#o&nej;

 w"ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty 
spo$ród wszystkich lekarzy przyjmuj(cych w"poradniach specjalistycz-
nych, które maj( umow! z"NFZ. Wybór placówki medycznej realizuj(cej 
$wiadczenia w"ramach kontraktu z"NFZ jest dowolny;

 w"ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spo$ród wszyst-
kich lekarzy przyjmuj(cych w"poradniach, które maj( umow! z"NFZ;

 w"ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadaj(cego 
umow! z"NFZ, na terenie ca#ej Polski.

Podstawowym ogniwem systemu jest lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej, którym najcz!$ciej jest lekarz medycyny rodzinnej. Odpowiedzialny 
jest on za leczenie oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej swoich 
pacjentów. Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dost!pna, naj-
wa&niejsza cz!$) systemu opieki zdrowotnej. %wiadczenia w"POZ udzielane 
s( osobom, które dokona#y wyboru lekarza, piel!gniarki, po#o&nej POZ. 
Realizowane s( najcz!$ciej w"warunkach ambulatoryjnych (w"gabinecie, 
poradni lub przychodni), ale w"przypadkach uzasadnionych medycznie, 
tak&e w"domu pacjenta.

Lekarz POZ:

 kieruje na badania laboratoryjne,
 kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne,
 kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala,
 wypisuje recepty wed#ug zalecenia lekarza specjalisty (Lekarz POZ 

mo&e wystawi) pacjentowi recept! na leki, które zastosowa# lekarz 
w"poradni specjalistycznej, je&eli otrzyma wydan( przez  lekarza 
specjalist! informacj! – o"rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, 
ordynowanych  lekach (w"tym o"okresie ich stosowania i"dawkowania),

 kieruje na zabiegi w"gabinecie zabiegowym i"w"domu pacjenta (w"gabi-
necie zabiegowym  wykonywane s( zabiegi oraz procedury pozostaj(ce 
w"kompetencjach lekarza POZ i"wymagaj(ce jego udzia#u, zwi(zane 
bezpo$rednio z"udzielan( porad( lekarsk(),

 kieruje na rehabilitacj! (w"odniesieniu do dzieci i"m#odzie&y szkolnej, 
w"przypadkach nie  kwalifikuj(cych si! do rehabilitacji leczniczej, 
lekarz POZ kieruje dziecko na zaj!cia korekcyjno-kompensacyjne 
organizowane w"szko#ach i"finansowane ze $rodków publicznych na 
podstawie  odr!bnych przepisów. 
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Lekarz POZ mo&e wystawia) pacjentowi skierowanie na rehabilitacj! 
ogólnoustrojow( realizowan( w"o$rodku oddziale dziennym rehabilitacji 
– wydaje zlecenie na transport sanitarny (lekarz POZ podejmuje decyzj! 
o"konieczno$ci zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego. On te& 
ocenia, czy transport b!dzie bezp#atny, cz!$ciowo lub ca#kowicie odp#atny. 
Informacja o"odp#atno$ci powinna zosta) odnotowana przez lekarza na 
zleceniu).

Pacjent ma prawo z#o&y) skarg! do:

 dyrektora placówki np. przychodni, szpitala,
 organu, który za#o&y# dan( placówk! np. urz(d gminy dla przychodni; 

starosta dla szpitala powiatowego; wojewoda dla szpitala wojewódz-
kiego; Ministerstwo Zdrowia dla kliniki,

 Rady Spo#ecznej danego szpitala, przychodni itp.,
 Rzecznika Odpowiedzialno$ci Zawodowej przy danej okr!gowej izbie 

lekarskiej (w#ramach  wspomnianej powy%ej odpowiedzialno$ci zawodowej),
 Rzecznika Odpowiedzialno$ci Zawodowej przy danej okr!gowej izbie 

piel!gniarskiej,
 ma prawo wyst(pi) o"odpowiedzialno$) cywiln(,
 ma prawo wyst(pi) o"odpowiedzialno$) karn(,

Ze strony"piel!gniarki lub po#o&nej, maj(cej prawo wykonywania za-
wodu, pacjent ma prawo do m.in. (Ustawa z#dn. 5 lipca 1996 r. o#zawodach 
piel&gniarki i#po!o%nej#(Dz. U. z"1996 r., nr 91, poz. 410#z"pó*n. zm.):

 $wiadcze' odpowiadaj(cych aktualnej wiedzy medycznej, dost!pnymi 
$rodkami, zgodnie  z"zasadami etyki zawodowej i"przy uwzgl!dnieniu 
szczególnej staranno$ci,

 pomocy zgodnej z"posiadanymi kwalifikacjami, w"ka&dym przypadku 
zagro&enia &ycia lub zdrowia pacjenta,

 informacji o"uprawnieniach,
 informacji o"swoim stanie zdrowia (w"zakresie opieki piel!gnacyjnej).

Wizyta u#lekarza specjalisty

Wizyta u"specjalisty jest okazj(, by dowiedzie) si! jak najwi!cej o"chorobie 
dziecka, o"perspektywach na przysz#o$) i"o"wszystkim, co mo&esz zrobi), 
by mu pomóc. Do wizyty nale&y odpowiednio si! przygotowa), tak, aby 
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w"pe#ni z"niej skorzysta). Nie nale&y wstydzi) si! zadawania pyta', nawet, 
je$li uwa&amy, &e s( ma#ostkowe. Po pierwsze trzeba zgromadzi) doku-
mentacj! medyczn(, najlepiej w"taki sposób, aby #atwo znale*) odpowiedni 
dokument. Wa&ne s( wszystkie wypisy szpitalne, wyniki bada' i"konsultacji, 
zalecenia, diagnozy itp. Im wi!cej informacji b!dziecie Pa'stwo w"stanie 
przekaza) specjali$cie, tym wi!kszy b!dzie po&ytek z"konsultacji. Nale&y 
mówi) o"wszystkich swoich spostrze&eniach obserwacjach, przygotowa) 
sobie list! pyta', najlepiej na kartce. Prosz! pami!ta), &e macie Pa'stwo 
pe#ne prawo do tego, aby lekarz udzieli# wyczerpuj(cych informacji. Nie 
bójcie si! poprosi), aby wyt#umaczy# wszystkie terminy medyczne, któ-
rymi si! pos#uguje. 

Prosz! pami!ta), &e to rodzice s( g#ównymi „rzecznikami” chorego 
dziecka, opiekuj( si! nim i"odpowiadaj( za jego zdrowie. Musz( wi!c 
Pa'stwo pami!ta), &e trzeba orientowa) si! we wszystkim, co dotyczy 
dziecka, chocia&by po to, by w"razie potrzeby móc udzieli) stosownych 
informacji innym lekarzom.

Kompletna baza danych placówek medycznych znajduje si! na stronach: 
www.rynekmedyczny.pl, www.s!uzbazdrowia.pl, www.nfz.gov.pl. 

W"procesie leczenia dziecka mo&e pojawi) si! potrzeba skorzystania 
z"lekarza specjalisty:

 endokrynologa
 okulisty
 neurologa
 audiologa
 laryngologa
 ortopedy
 logopedy
 stomatologa
 genetyka
 rehabilitanta
 kardiologa 
 i"innych

Przy wyborze nale&y sprawdzi), czy dany lekarz ma praktyczne do-
$wiadczenie w"pracy z"dzie)mi zagro&onymi niepe#nosprawno$ci( lub 
niepe#nosprawnymi. Nale&y poprosi) osob! rejestruj(c(, aby ustali#a 
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wizyt! w"terminie dogodnym dla dziecka i"rodzica. Je$li czas sp!dzony 
w"poczekalni mo&e by) k#opotliwy lub zbyt d#ugi, warto zarejestrowa) 
si! jako pierwszy lub ostatni pacjent. Rodzic powinien równie& sprawdzi) 
warunki w"poradni, to, czy jest podjazd dla wózków, miejsce do przebra-
nia i"nakarmienia dziecka. Je$li wizyty u"specjalistów maj( odbywa) si! 
raz w"roku, lepiej planowa) je na wiosn! lub lato. Gdy wizyty w"poradni 
wypadaj( cz!$ciej, lub zim( warto poprosi) o"pomoc drug( osob!.

Opieka pacjentów ze specjalnymi potrzebami

Je&eli dziecko wymaga specjalistycznej opieki ze wzgl!du na koniecz-
no$) korzystania z"aparatury medycznej, w"Polsce gwarantowana jest 
opieka o$rodków wentylacji mechanicznej. S( to o$rodki zapewniaj(ce 
pacjentowi sprz!t: respirator, ambu, ssak, puls oksymetr, a"tak&e opiek! 
lekarska, piel!gniarsk( i"rehabilitacyjn(. Dostarczaj( jednorazowy sprz!t 
(cewniki, gaziki i"inne wg potrzeb pacjenta). Dzia#ania te s( prowadzone 
w"ramach NFZ. Pacjent nie ponosi &adnych kosztów. 

Taka sama opieka przys#uguje pacjentom od&ywianym drog( pozajeli-
tow( i"przez gastrostomi!. +ywienie dojelitowe w"warunkach domowych 
prowadz( specjalistyczne o$rodki w"ca#ej Polsce, które zapewniaj( choremu 
kompleksow( opiek!, wynikaj(c( z"choroby podstawowej i"prowadzonego 
leczenia, obejmuj(c(:

 przygotowanie chorego do leczenia w"warunkach domowych (prze-
szkolenie chorego lub opiekuna w"zakresie zasad leczenia),

 dobranie odpowiedniego programu leczenia zapewniaj(cego stabilny 
stan metaboliczny chorego,

 zapewnienie ci(g#ego kontaktu z"chorym,
 program bada' kontrolnych,
 program wizyt kontrolnych, obejmuj(cy badanie lekarskie, wypisanie 

recepty, pobranie krwi, ocen! stanu od&ywienie oraz wype#nienie karty 
kontrolnej przebiegu leczenia ($rednio 1 raz na 2 miesi(ce),

 dostarczanie preparatów, sprz!tu i"niezb!dnych $rodków opatrunko-
wych do domu chorego.

Piel&gniarska opieka d!ugoterminowa

Piel!gniarska opieka d#ugoterminowa jest to opieka nad ob#o&nie 
i"przewlekle chorymi dzie)mi przebywaj(cymi w"domu, które ze wzgl!du 
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na istniej(ce problemy zdrowotne wymagaj( udzielania systematycznych 
$wiadcze' piel!gniarskich.

Dzieci nie potrzebuj( hospitalizacji w"oddzia#ach lecznictwa stacjo-
narnego, a"wymagaj( systematycznej i"intensywnej opieki piel!gniarskiej 
w"warunkach domowych we wspó#pracy z"lekarzem rodzinnym.

Opiek( w"domu mog( by) obj!ci pacjenci przewlekle chorzy, unierucho-
mieni z"powodu urazu lub d#ugotrwa#ej choroby i"bezwzgl!dnie wymagaj(cy 
przynajmniej jednego z"wymienionych $wiadcze' piel!gniarskich:

 kroplowe wlewy do&ylne wynikaj(ce ze sta#ego zlecenia lekarskiego 
zwi(zanego z"prowadzonym procesem leczenia,

 wykonywanie opatrunków (rany, odle&yny i"owrzodzenia troficzne 
podudzi),

 karmienie przez zg#!bnik, (gastrostomi! – o"ile nie korzysta z"programu 
gwarantuj(cego opiek! lekarsk( i"piel!gniarsk() 

 karmienie przez przetok!,
 piel!gnacja przetoki,
 zak#adanie i"usuwanie cewnika (sta#e zlecenie lekarskie),
 p#ukanie p!cherza moczowego,
 piel!gnacja rurki tracheotomijnej (je&eli pacjent nie jest obj!ty opiek( 

o$rodka wentylacji mechanicznej w"warunkach domowych)

Podstaw( przyznania piel!gniarskiej opieki d#ugoterminowej jest wnio-
sek lekarza oraz wywiad piel!gniarski przeprowadzony w"domu pacjenta. 
Czas obj!cia chorego t( form( opieki jest warunkowany stanem zdrowia. 
W"miar! poprawy stanu zdrowia, pacjent zostaje obj!ty opiek( piel!gniarki 
$rodowiskowo – rodzinnej (w"ramach praktyki lekarza rodzinnego).

Planowane leczenie za granic" za zgod" Narodowego Funduszu Zdrowia

Unijne przepisy umo&liwiaj( pacjentom bezp#atne planowane leczenie 
poza granicami w#asnego kraju, je$li dost!p do tego $wiadczenia jest utrud-
niony w"kraju zamieszkania (np. d#ugi czas oczekiwania, bardzo rzadka 
choroba, skomplikowane zabiegi). Wymagana jest jednak wówczas zgoda 
instytucji ubezpieczeniowej (w"naszym wypadku Narodowego Funduszu 
Zdrowia), która zobowi(zuje si! do pokrycia kosztów leczenia (druk"E112). 
Rozpatrywanie wniosku kierowanego w"tej sprawie do Narodowego 
Funduszu Zdrowia ko'czy si! wydaniem decyzji. Je$li nie zgadzamy si! 
z"decyzj( funduszu, mo&na wnie$) skarg! do s(du administracyjnego.
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Skierowanie na leczenie i#badania, których nie przeprowadza si& w#kraju

Narodowy Fundusz Zdrowia mo&e skierowa) ubezpieczonego na le-
czenie przeprowadzone za granic( lub badania diagnostyczne, których 
nie przeprowadza si! w"kraju. Koszty tych $wiadcze' oraz koszty trans-
portu ubezpieczonego za granic( i"transportu do kraju finansowane s( 
z"bud&etu pa'stwa. Rozpatrywanie wniosku kierowanego w"tej sprawie 
do Narodowego Funduszu Zdrowia ko'czy si! wydaniem decyzji, na któr( 
równie& mo&na wnie$) skarg! do s(du administracyjnego.



Wed#ug %wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) to kompleksowe po-
st!powanie w"odniesieniu do dzieci zagro&onych niepe#nosprawno$ci( 
i"niepe#nosprawnych. Rehabilitacja ma na celu osi(gni!cie mo&liwie 
najwi!kszej lub ca#kowitej sprawno$ci fizycznej jak i"psychicznej. Jej 
celem jest równie& doprowadzenie chorego do takiego stanu, aby móg# 
w"pe#ni korzysta) z"&ycia spo#ecznego i"zawodowego. Równie wa&nym 
elementem rehabilitacji jest stan zdrowia pacjenta, utrzymywanie go 
w"jak najlepszej kondycji, zapobieganie pog#!bianiu si! dysfunkcji cia#a 
takich jak np."przykurcze.

Idea rehabilitacji oparta jest na czterech zasadach:

 powszechno$ci,
 kompleksowo$ci,
 wczesno$ci,
 ci(g#o$ci.

Metody rehabilitacji zawsze dobiera lekarz rehabilitacji do indywidu-
alnych potrzeb dziecka. Zespó# terapeutyczny mo&e sk#ada) si! z:

 lekarza rehabilitacji,
 lekarzy specjalistów (neurolog, ortopeda, reumatolog, pediatra, urolog, 

nefrolog, kardiolog, endokrynolog, audiolog, genetyk),
 pedagoga,
 logopedy,
 fizjoterapeuty,
 terapeuty.

10.
Rehabilitacja
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W"Polsce rozwini!ty jest system rehabilitacji gwarantowanej w"ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia (bezp#atnej). Czasami jednak pojawia si! 
konieczno$) korzystania z"rehabilitacji prywatnej, op#acanej z"w#asnych 
$rodków lub pozyskanych od ró&nych instytucji. Dzieje si! tak wtedy, kiedy 
zalecenia lekarza wykraczaj( poza mo&liwo$ci pa'stwowego programu 
rehabilitacyjnego. 

Rehabilitacja, bez wzgl!du na rodzaj schorzenia, powinna rozpocz() 
si! dla pacjenta – jak najwcze$niej. Nale&y zwróci) uwag! na dobór od-
powiedniej metody wg indywidualnych potrzeb pacjenta. Wybieraj(c 
miejsce rehabilitacji jak i"fizjoterapeutów i"terapeutów, nale&y zawsze 
dba) o"to, by dziecko mia#o komfortowe warunki. W"miar! mo&liwo$ci 
nale&y wybra) o$rodek: blisko miejsca zamieszkania, z"parkingiem, 
z"mo&liwo$ci( pozostawienia wózka, z"miejscem do przebierania, a"przede 
wszystkim z"wykwalifikowan( i"do$wiadczon( kadr(. Je$li stan zdro-
wia dziecka nie pozwala na ucz!szczanie do o$rodka rehabilitacyjnego, 
nale&y postara) si! o"rehabilitacj! domow(. Rehabilitacja powinna by) 
kompleksowa, systematyczna i"mie) charakter ci(g#y. Nie nale&y cz!sto 
zmienia) pacjentowi metod terapeutycznych, ani terapeutów. Zmiana 
metody podyktowana jest niekiedy wiekiem pacjenta lub zmian( jego 
potrzeb, natomiast zmiana metody ze wzgl!du na oczekiwanie szybszych 
efektów lub mo&liwo$) pozyskania terapeuty z" innej, ni& stosowana 
dotychczas metoda, nie jest wskazane. 

Rehabilitacja medyczna sk#ada si! z:

 kinezyterapii,
 fizykoterapii,
 masa&u leczniczego.

Poni&ej omówione zosta#y ró&ne metody rehabilitacji, które opisali 
specjali$ci z"Dolnego %l(ska.

Castillo Morales

Metoda Rodolfo Castillo Moralesa jest ca#o$ciow(, neurorozwojow( 
metod( stosowan( przy sensomotorycznych i"neurofizjologicznych zabu-
rzeniach w"obszarze ca#ego cia#a, ze szczególnym uwzgl!dnieniem twarzy 
i"aparatu artykulacyjnego. Istot( tej metody jest obj!cie terapi( ca#ego 
cia#a pacjenta. Regulacja nieprawid#owego napi!cia mi!$niowego wp#ywa 
na oddychanie, po#ykanie, ssanie, &ucie, artykulacj!.
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Celem neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w"post!powaniu 
terapeutycznym i"wczesnej stymulacji jest:
 Wspomaganie procesu leczenia oraz stworzenie optymalnych warun-

ków dla w#a$ciwego rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego oraz 
spo#ecznego dzieci.

 Ograniczenie wp#ywu na rozwój dziecka nieprawid#owych do$wiadcze' 
sensomotorycznych, aby unikn() lub ograniczy) rozwój patologicznych 
lub nieprawid#owych wzorców postawy, ruchu i"zachowania w"przysz#o$ci.

 Metoda oparta jest na koncepcji integracji sensorycznej, czyli organi-
zacji wszystkich zmys#ów do u&ytku w"&yciu codziennym w"wyniku 
zmieniaj(cych si! wymaga' otoczenia.

Najwa&niejsz( zasad( tej metody jest komunikacja.
Wspieranie rozwoju mowy musi wi!c uwzgl!dnia) ró&norodne i"naprze-

mienne dzia#ania czynników motoryczno-funkcjonalnych i"poznawczo- 
-spo#ecznych w"rozwoju mowy.

W"zale&no$ci od czasu, w"którym te ró&ne formy b!d( stosowane 
mo&emy wyró&ni):
 )wiczenia wspomagaj(ce rozwój mowy, które rozpoczynaj( si! zaraz 

po urodzeniu i"maj( cele zapobiegawcze,
 )wiczenia zorientowane na rozwój mowy, które maj( zadanie korygu-

j(ce, nadrabiaj(ce i"wyrównuj(ce.

Wczesne wspomaganie mowy u"dzieci obejmuje:
 prawid#owe karmienie piersi( lub butelk(,
 masa&e ustno-twarzowe,
 gimnastyk! lecznicz( ca#ego cia#a stymuluj(c( sfer! ustno-twarzow(.

Metoda Castillo Moralesa obejmuje:
 neuromotoryczn( terapi! rozwojow( 
 ustno-twarzow( terapi! regulacyjn( ze szczególnym wskazaniem do 

leczenia zaburze' funkcji ssania, &ucia, po#ykania i"mowy,
 wspomaganie leczenia kompleksu ustno-twarzowego p#ytkami 

podniebiennymi

Warto wprowadza) Ustno Twarzow( Terapi! Regulacyjn( w"pierwszym 
roku &ycia, gdy& znaczna plastyczno$) mózgu oraz fazowo$) rozwoju sen-
sorycznego, pozwala na skuteczn( kompensacj! deficytów i"nie pozwala 
na wytworzenie b#!dnych wzorców. 
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Najcz!stsze postacie zaburze' u"dzieci ryzyka:
 nieprawid#owe napi!cie mi!$niowe,
 nieprawid#owe wzorce postawy i"ruchu, 
 zaburzenia organizacji czucia,
 zaburzenia rozwoju funkcji mowy,
 zaburzenia i"wady wzroku oraz s#uchu,

Kryteria obserwacji dla komunikacji:
 Jak komunikuje si! dziecko? (mowa cia#a, wzrok, mimika, gestykulacja, 

oddychanie, g#os, reakcje wegetatywne),
 W"jakiej sytuacji?
 Kto jest inicjatorem kontaktu?
 Jak d#ugo trwa dialog?
 Jaki jest sens integracji?
 Jak reaguje dziecko w"kontakcie wzrokowym s#uchowym i"czuciowym?

Kryteria obserwacji dla sensomotoryki:
 Kiedy i"jak porusza si! dziecko?
 Jakie funkcj! ma ruch?
 Jak dziecko oddycha w"ruchu?
 Jak dziecko bawi si! i"jakie przyjmuje pozycje cia#a w"zabawie?
 Obserwujemy: mobilizacj! do ruchu, stabilizacj! ruchu, cisz! i"odpoczynek.
 Aktywno$) ruchu.
 Jakie strategie ruchu posiada dziecko?
 Jak zachowuje si! kompleks ustno-twarzowy w"ruchu?

Kryteria obserwacji dla zabawy:
 Jakie s( pierwotne zainteresowania dziecka? (interesuje si! swoim 

cia#em, osobami, ró&nymi formami, przedmiotami, ruchem).
 Jakie d*wi!ki wydobywa w"czasie zabawy?
 Czy ma potrzeb! w#(czania do zabawy innych osób?

Kryteria obserwacji w"czasie jedzenia i"picia:
 Jak( postaw!, pozycj! cia#a przyjmuje dziecko w"czasie jedzenia?
 Co najcz!$ciej je, jaka jest konsystencja pokarmu, czym dziecko je 

najcz!$ciej?
 Jakie smaki i"w"jakiej temperaturze toleruje?
 Jak d#ugo trwa karmienie?
 Co robi( r!ce i"stopy w"czasie posi#ku?
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 Jaki jest ruch kompleksu ustno-twarzowego?
 Jaka jest koordynacja oddychania i"po#ykania?
 Jak zachowuje si! dziecko w"czasie karmienia, jedzenia?

Za pomoc( metody Castillo Moralesa mog( by) leczone wszystkie 
neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno-twarzowej od pierwszych dni 
&ycia dziecka:

 dzieci z"zespo#ami genetycznymi i"obni&onym napi!ciem mi!$niowym 
np. zespó# Downa, zespó# Prader-Willi, sekwencja Pierre Robin,

 niemowl!ta z"zaburzeniami funkcji ssania i"po#ykania,
 wcze$niaki,
 dzieci z"opó*nionym rozwojem sensomotorycznym,
 dzieci z"niewydolno$ci( domykania ust i"s#ab( kontrol( $linienia,
 dzieci i"doro$li z"o$rodkowymi zaburzeniami"ruchowymi,
 dzieci z"rozszczepem warg i"podniebienia,
 doro$li i"dzieci z"pora&eniem nerwu twarzowego,
 pacjenci po urazach"czaszkowo-mózgowych oraz w"$pi(czce,
 dzieci z"wadami wymowy.

Teresa Kaczan
logopeda, terapeuta SI, terapeuta metody Castillo Moralesa

Metoda Vojty

Metod! t! wypracowa# dzi!ki wieloletniej obserwacji rozwoju rucho-
wego noworodków i"niemowl(t prof. Vaclav Vojta – czeski neurolog dzie-
ci!cy. Za#o&y# on, na podstawie swych do$wiadcze', &e rozwój ruchowy 
cz#owieka jest zakodowany genetycznie i"realizowany od momentu jego 
pocz!cia. Model naszego rozwoju jest taki sam dla ka&dego z"nas i"nie 
uczymy si! go, nie ucz( nas go ani nasi rodzice ani dziadkowie – osi(gni!cie 
poszczególnych etapów lokomocji odbywa si! ca#kowicie automatycznie. 

Obserwacja noworodków i"niemowl(t pozwoli#a stworzy) idealny model 
rozwoju motorycznego dziecka, który zawiera okre$lone ramy czasowe 
wyst!powania poszczególnych umiej!tno$ci ruchowych oraz odpowied-
ni( ich jako$). Do tego idealnego wzorca powinno odwo#ywa) si! badanie 
motoryki spontanicznej dziecka. Je$li ocena ta oraz dodatkowe badanie 
reakcji u#o&eniowych i"badanie odruchów pierwotnych wyka&( odchylenia 
od normy, to mo&liwie najwcze$niejsze zastosowanie metody Vojty pozwoli 
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na niedopuszczenie do patologicznego rozwoju, a"przynajmniej do zmini-
malizowania jego skutków. Konieczno$) szybkiego wprowadzenia terapii 
wskazana jest istnieniem najwi!kszej plastyczno$ci mózgu w"pierwszych 
trzech, najpó*niej do ko'ca pi(tego miesi(ca &ycia. Wa&ne jest jednak,&e 
efekty terapii zale&( od tego, kiedy w"&yciu dziecka dosz#o do uszkodzenia 
centralnego uk#adu nerwowego, od umiejscowienia tego uszkodzenia, jego 
wielko$ci, od ewentualnych chorób wrodzonych lub wad mózgu. Dzi!ki 
metodzie tej nie tworzymy czego$ nowego, jedynie mobilizujemy nieuszko-
dzone cz!$ci mózgu, poprzez tworzenie nowych po#(cze' nerwowych, do 
przejmowania funkcji uszkodzonych struktur mózgu. 

Rol( terapeuty w"metodzie Vojty jest okre$lenie g#ównego problemu 
dziecka, wyznaczenie pierwszego celu do osi(gni!cia oraz dobranie progra-
mu )wicze', ale kluczem do sukcesu jest systematyczno$) pracy rodziców.

Terapia ta dla ma#ego pacjenta jest obowi(zkiem podejmowania ogrom-
nego wysi#ku fizycznego przyrównywanego do tego w"sporcie wyczynowym, 
a"dla jego rodziców konsekwentnym jego egzekwowaniem pomimo cz!stego 
niezadowolenia dziecka. Samo )wiczenie polega na u#o&eniu dziecka w"$ci-
$le okre$lonej pozycji, utrzymaniu jej przez pewien czas oraz pobudzaniu 
centralnego uk#adu nerwowego poprzez proprioceptory znajduj(ce si! 
w"strefach stymulacji, a"po uzyskaniu okre$lonej reakcji ruchowej na za-
stosowaniu w#a$ciwego oporu. Najwa&niejszym warunkiem uzyskania tej 
reakcji podczas terapii jest bezbolesno$) dzia#ania terapeuty oraz rodzica, 
gdy& pobudzane receptory bólowe hamuj( sygna# z"proprioceptorów, co 
w"konsekwencji powoduje brak oczekiwanej odpowiedzi ruchowej. Reakcje 
te wywo#ywane s( poza wol( dziecka, a"dodatkowo przy#o&ony opór powo-
duje u"niego du&y dyskomfort i"niezadowolenie cz!sto wyra&ane p#aczem. 
Nale&y pami!ta) jednak, &e jest to jedynie wyraz ci!&kiej pracy, a"nie bólu 
zadawanego podczas terapii. 

Sygna!y alarmowe w#rozwoju dziecka w#pozycji na plecach: 

 odginanie g#ówki do ty#u, 
 tendencja do skr!cania g#ówki w"jedn( stron!,
 asymetria tu#owia, cz!sto po#(czona z"asymetri( g#ówki,
 brak przylegania pleców do pod#o&a – „mostki”,
 sztywne uk#adanie ramion, przyciskanie do pod#o&a, skr!canie do 

wewn(trz lub na zewn(trz (bywa po#(czone z"odginaniem g#ówki),
 mocne zaciskanie jednej lub obu pi(stek, szczególnie po szóstym 

tygodniu &ycia,
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 pr!&enie jednej lub obu nó&ek, krzy&owanie i lub skr!canie do wewn(trz, 
u#o&enie „&abki”,

 s#absza aktywno$) jednej strony cia#a,
 brak lub s#abe wodzenie oczu za zabawk( szczególnie po drugim mie-

si(cu &ycia,
 „przelewanie” si! dziecka. 

W#pozycji na brzuchu: 

 brak unoszenia g#ówki i lub przek#adania na drugi policzek, szczególnie 
po szóstym tygodniu &ycia, 

 tendencja do uk#adania g#ówki na jedn( stron!, 
 unoszenie g#ówki bez podparcia na r(czkach, unoszenie poprzez od-

ginanie tu#owia,
 asymetria ustawienia g#ówki i lub tu#owia,
 podpór na wyprostowanych #okciach i zaci$ni!tych pi(stkach, skr!canie 

r(czek do wewn(trz,
 s#absza aktywno$) jednej strony cia#a,
 pr!&enie jednej lub obu nó&ek, krzy&owanie i lub skr!canie do wewn(trz, 

u#o&enie „&abki”,
 „przelewanie si!” dziecka.

Do wskaza' metody Vojty nale&(:

 zaburzenia o$rodkowej koordynacji nerwowej,
 ZOKN, w"tym mózgowe pora&enie dzieci!ce,
 ZOKN z"asymetri(,
 kr!cz szyi pochodzenia mi!$niowego i"neurogennego,
 niedow#ady i"pora&enia ko'czyn,
 rozszczep kr!gos#upa, wodog#owie, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 miopatie uwarunkowane genetycznie,
 wady wrodzone – choroby mi!$ni i"artrogrypozy,
 zespó# Downa i"inne zespo#y wiotkie,
 opó*nienie rozwoju psychoruchowego,
 wady postawy – skoliozy, wady stóp,
 dysplazja stawu biodrowego.

mgr Magdalena Pa'dzierska, terapeuta metody Vojta
mgr Aleksandra Czaplicka, terapeuta metody Vojta
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NDT-Bobath
(Neurodevelopmental Treatment – metoda neurorozwojowa)

Jest to metoda leczenia usprawniaj(cego niemowl!ta i"dzieci z"zabu-
rzonym rozwojem ruchowym. Metoda ta jest stosowana na ca#ym $wiecie. 
Przyj!te w"niej za#o&enia i"sposoby post!powania nie wywo#uj( kontrowersji 
i"s( powszechnie akceptowane.

Zalety metody:

 stymuluje i"normalizuje rozwój ruchowy dziecka, nie zak#ócaj(c jego 
pozosta#ych, podstawowych potrzeb rozwojowych, a"wi!c potrzeby 
ruchu, bezpiecze'stwa oraz mi#o$ci,

 nie zaburza relacji matka – dziecko,
 nie zaburza fizjologicznego rozk#adu dnia dziecka,
 respektuje osobowo$) dziecka.

Usprawnianie wed!ug koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przy-
datne w#leczeniu niemowl%t i#dzieci, poniewa& mo&e by$ !atwo w!%czo-
ne w#zabiegi piel'gnacyjne (noszenie dziecka, karmienie, przewijanie, 
ubieranie), codzienn( opiek! i"zabaw!.

Metoda stosowana jest w"diagnostyce i"terapii:

 asymetrii z#o&eniowej,
 zaburzenia napi!cia mi!$ni,
 wad rozwojowych,
 uszkodzenia nerwów obwodowych,
 kr!czu szyi,
 wcze$niactwa,
 zespo#ów genetycznych,
 problemów neurologicznych,
 przepukliny oponowo-rdzeniowej,
 chorób nerwowo-mi!$niowych,
 mózgowego pora&enia dzieci!cego (MPD),
 wad postawy,
 zaburze' ssania, po#ykania, karmienia, 
 zabawy z"niemowl!tami z"uwzgl!dnieniem etapów prawid#owego rozwoju.
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Celem terapii jest:

 pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i"osi(gni!ciu niezale&-
no$ci w"&yciu,

 wykorzystanie wszystkich potencjalnych mo&liwo$ci i"zdolno$ci 
dziecka na tyle, na ile jest to mo&liwe przy istniej(cym uszkodzeniu 
o$rodkowego uk#adu nerwowego.

G!ówne zasady usprawniania:

 normalizacja napi!cia mi!$ni (obni&anie napi!cia wzmo&onego i"pod-
wy&szanie obni&onego), poprzez zastosowanie odpowiednich technik,

 hamowanie nieprawid#owych odruchów i"ruchów,
 wyzwalanie ruchów w#formie najbardziej zbli&onej do prawid!owych, 

poprzez wspomaganie i"prowadzenie ruchu z"punktów kluczowych, 
którymi s(: g#owa, szyja, tu#ów, obr!cz barkowa i"ko'czyny górne, 
obr!cz miedniczna i"ko'czyny dolne,

 wyrabianie kontroli postawy,
 utrzymanie pe#nej ruchomo$ci w"stawach,
 wykorzystywanie zdobytych umiej'tno"ci ruchowych w"codziennych 

czynno$ciach.

Terapeuta $wiczy ca!e cia!o dziecka, a"nie porusza wybranymi ko'czy-
nami. Dzi!ki temu dostarcza odpowiednich dozna' sensomotorycznych 
aktywizuj(c dziecko. Terapeuta swoimi r!kami stale zmienia wzajemne 
u#o&enie poszczególnych cz!$ci cia#a dostosowuj(c uk#ad posturalny do 
wzorca ruchu. Dzi!ki temu daje dziecku mo&liwo$) poruszania si! w"za-
kresie wcze$niej nieosi(galnym.

-wiczenia dobierane s( indywidualnie na podstawie przeprowadzonej 
oceny funkcjonalnej dziecka, stopnia jego sprawno$ci, wyst!puj(cych 
zaburze', uwzgl!dniaj(c warunki rodzinne i"$rodowiskowe oraz potrzeby 
psychologiczne dziecka. Nie ma jednego uniwersalnego zestawu )wicze' 
czy pozycji. W"ka&dym przypadku dobierana jest taka pozycja, która 
wp#ywa na hamowanie nieprawid#owych wzorców i"jednocze$nie u#atwia 
prawid#owe doznania czuciowe i"ruchowe. 

Wzorce ruchowe wykorzystywane w"terapii musz( by) dla dziecka 
u&yteczne i"atrakcyjne. Podczas )wicze' terapeuta odpowiednio bawi 
si! z"dzieckiem, szanuje jego naturalne potrzeby, mobilizuje i"zach!ca do 
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wspó#dzia#ania. Ruch proponowany w"terapii nie powinien odbywa) si! 
maksymalnym nak#adem si# (forsowa) dziecko).

Nieod#(czn( cz!$ci( usprawniania s( zabiegi o"charakterze piel!gna-
cyjnym wykonywane w"domu przez poinstruowanych rodziców. S( to: 
prawid#owe podnoszenie i"noszenie dziecka, ubieranie i"rozbieranie, dbanie 
o"prawid#ow( pozycj! podczas odpoczynku, zabawy czy nauki, karmienie 
dziecka w"odpowiednich pozycjach.

mgr Maria Klimek, terapeuta NDT BOBATH

Terapia czaszkowo-krzy&owa

Terapia czaszkowo-krzy&owa polega na bardzo delikatnej manipula-
cji i"uciskaniu w"obr!bie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej 
i"ko$ci krzy&owej, w"celu rozlu*nienia struktur #(czno-tkankowych, 
których napi!cie mo&e przysporzy) wiele k#opotów zdrowotnych. Wa&n( 
rol! w"tej terapii odgrywaj( powi!zie – sie) krzy&uj(cych si! na ró&nych 
poziomach cia#a cienkich i"$liskich b#on #(cznotkankowych otaczaj(cych 
mi!$nie lub grupy mi!$ni, maj(ce znaczenie zarówno dla ich kszta#tu 
jak i"ich wzajemnej przesuwalno$ci wzgl!dem siebie. Powi!zie splecione 
s( ze sob( w"sposób budz(cy podziw np.: powi!* otaczaj(ca serce #(czy 
si! z"powi!zi( wokó# p#uc, naczy' krwiono$nych, najbli&szych &eber 
i"mi!$ni, a"po$rednio tak&e z"organami wewn!trznymi. Do tego systemu 
zaliczamy równie& wi!zad#a, które wraz z"powi!ziami tworz( #a'cuch 
biokinematyczny, co sprawia, &e podra&nienie w"obr!bie stopy mo&e by) 
przekazane przez ca#y system powi!zi mi!$niowych ko'czyny dolnej, 
grzbietu i"szyi a& do g#owy i"sta) si! przyczyn( bólów g#owy. Poniewa& uk#ad 
powi!zi zbudowany jest z"tkanki #(cznej, terapia czaszkowo-krzy&owa 
mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy, w"których ta tkanka si! 
znajduje. Terapia poprawia kr(&enie w"naczyniach, ukrwienie narz(dów 
i"prac! uk#adu nerwowego. 

Podstawy tej terapii oparte s( na anatomii i"fizjologii. W"tej terapii 
wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia 
serca(puls), rytm oddechowy i"rytm kranialny (t!tnienia p#ynu mózgowo- 
-rdzeniowego). Jej holistyczne dzia#anie na organizm wykorzystuje zdol-
no$ci samoregulacji i"regeneracji organizmu.

Badania czaszki ludzkiej wykaza#y, &e w"czasie takiego cyklu obwód 
jej zmienia si! w"zakresie ok. 3 mm, natomiast w"pojedynczych szwach 
czaszkowych amplituda ruchów wynosi ok. 0,5–0,8 mm. Faz! cyklu, 
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w"której tempo produkcji p#ynu mózgowo-rdzeniowego przewy&sza szyb-
ko$) jego wch#aniania nazywamy fleksj( lub zgi!ciem, natomiast proces 
odwrotny – ekstensj(, czyli wyprostem. Mówimy tu o"wzajemnym ruchu 
ko$ci klinowej i"potylicznej wzgl!dem siebie. Rytm produkcji i"absorpcji 
p#ynu mózgowo-rdzeniowego przebiega z"cz!stotliwo$ci( 6–10 cykli mi-
nut!. Podczas gor(czki lub u"dzieci nadpobudliwych rytm ten mo&e si! 
zwi!kszy) do 20–40 cykli minut!, natomiast u"osób chorych, wyczerpa-
nych – spa$) mo&e do 3–4 cykli minut!. Poprzez odpowiednie u#o&enie 
r(k na ciele pacjenta mo&emy wyczu) rytm kranio-sakralny i"wp#yn() na 
jego zwolnienie lub przy$pieszenie, czyli na jego normalizacj!.

Zabieg rozpoczyna si! od rozlu*nienia struktur poprzecznych, czyli 
powi!zi w"obr!bie miednicy, przepony, górnego otworu klatki piersiowej 
i"ko$ci gnykowej. Nast!pnie rozlu*nia si! struktury pionowe, czyli sta-
wy krzy&owo-biodrowe, po#(czenie l!d*wiowo-krzy&owe i"szczytowo-
potyliczne. Ko'cowym etapem jest rozlu*nienie opony twardej rdzenia 
kr!gowego i"mózgu. 

Na pe#n( terapi! sk#ada si! cykl zabiegów od 3 do 10. Zabiegi powinny 
by) wykonywane w"odst!pach 3–5-dniowych, a& do ca#kowitego rozlu*-
nieniu powi!zi i"uregulowania rytmu kranio-sakralnego. 

Terapia czaszkowo-krzy&owa mo&e by) pomocn( w"przypadku nast!-
puj(cych problemów zdrowotnych:

Psychozy, autyzmu, k#opotów z"koncentracj(, zaburze' osobowo$ci, 
nadpobudliwo$ci u"dzieci i"doros#ych, stresu, dysleksji, k#opotów w"szkole.

Bólów i"zawrotów g#owy, migren, k#opotów ze wzrokiem i"s#uchem, 
nawracaj(cych zapale' uszu u"dzieci i"doros#ych, zapalenia zatok, napi!) 
i"bólów w"stawie skroniowo-&uchwowym, wybicia &uchwy, wady wymowy, 
zgrzytaniu z!bami oraz wadach zgryzu.

Bólów kr!gos#upa i"pleców, zapalenia korzonków, rwy kulszowej, sko-
liozy, bolesnego napi!cia barków, wszystkich urazów powypadkowych, 
w"tym powypadkowego urazu odgi!ciowego kr!gos#upa i"wielu innych.

Moment narodzin to ogromny wysi#ek dla dziecka. Jego cia#o jest 
poddawane kompresji, co mo&e powodowa) nieprawid#owo$ci w"pracy 
uk#adów i"narz(dów. Metoda ta pomaga rozwi(za) wiele problemów 
emocjonalnych i"fizjologicznych u"noworodków i"ma#ych dzieci. Terapi! 
czaszkowo-krzy&ow( jako jedn( z"nielicznych metod mo&na stosowa) od 
pierwszych dni &ycia dziecka. Polega na bardzo delikatnym i"uwalniaj(cym 
dotyku. Im wcze$niej rozpoczyna si! prac! t( metod(, tym wi!kszy ma 
ona wymiar profilaktyczny i"leczniczy.
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Terapia ma za zadanie zniwelowanie blokad i"przywrócenie w#a$ciwej 
pulsacji, a"tym samym równowagi organizmu. Przeszkolony i"do$wiadczo-
ny terapeuta lekko masuje czaszk!, miednic!, przepon!, klatk! piersiow( 
i"ko$) krzy&ow(. Ruchy przebiegaj( wzd#u& naturalnych $cie&ek ruchu 
ko$ci czaszki. Za pomoc( dotyku wyczuwa napi!cia. Dociera nie tylko do 
blokad, ale te& do samych prze&y). Dlatego zdarza si!, &e podczas terapii 
pacjenci p#acz( czy dr&(. U$wiadamiaj( sobie ró&ne rzeczy, ale dzi!ki temu 
mog( je zmienia), spowodowa), &eby nie wp#ywa#y na tera*niejsze &ycie. 

Sesja terapeutyczna polega na delikatnej manipulacji i"uciskaniu w"ob-
r!bie czaszki, ko$ci krzy&owej i"kr!gos#upa w"celu rozlu*nienia struktur 
#(cznotkankowych. Dotyk jest bardzo #agodny, bezbolesny, dlatego terapia 
czaszkowo-krzy&owa polecana jest równie& dzieciom. Zazwyczaj efekty 
odczuwalne s( ju& po pierwszej sesji, a"liczba sesji zalecanych do"uzyskania 
optymalnego efektu terapii ustalana jest z"ka&dym indywidualnie.

mgr Agata S!obodecka
terapeuta metody czaszkowo-krzy%owej (CST)
i#integracji sensorycznej (SI)

Masa&

Masa&, jest jedn( z"najstarszych metod terapeutycznych.  Istot( tego 
rodzaju terapii jest dotyk. To od si#y dotyku, jego tempa, impulsywno$ci, 
doboru techniki, zale&y efekt ko'cowy.

Poprzez masa& mo&emy stymulowa) lub wycisza), zmniejsza) napi!cie 
mi!$niowe lub wr!cz przeciwnie, pobudza) i"uaktywnia). A"wszystko to, 
z"powodu oddzia#ywania na ustrój, jakim jest organizm ludzki, na jego 
tkanki, narz(dy, zmys#y itp.

Oddzia#ywuj(c miejscowo, czy te& ogólnoustrojowo, pobudzamy trofik! 
skóry, poprzez jej z#uszczenie i"oczyszczenie. Przy$pieszaj(c obieg krwi i"ch#on-
ki w"naczyniach skórnych, od&ywiamy j( i"przy$pieszamy jej oczyszczenie. 
Równie& tkanka mi!$niowa pod wp#ywem masa&u jest lepiej zaopatrywana 
w"tlen i"zwi(zki od&ywcze, dzi!ki czemu mi!sie' szybciej si! regeneruje, 
zwi!ksza si! jego zdolno$) do pracy – skurczu, co z"kolei zapobiega zani-
kom mi!$niowym. Równie& zdolno$) stawów i"aparatu wi!zad#owego pod 
wp#ywem masa&u wzrasta, stawy staj( si! bardziej rozci(gliwe i"elastyczne. 

Masa&, jako bodziec mechaniczny, jest odbierany przez uk#ad nerwowy 
za po$rednictwem w#ókien czuciowych, przez co masa& dzia#a na ten uk#ad 
uspokajaj(co lub pobudzaj(co (tu wa&ny jest dobór techniki i"metody). 
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Poprawia prac! uk#adu oddechowego poprzez wzrost ilo$ci krwi bogatej 
w"tlen. Przyspiesza przemian! materii, poprawia czynno$) filtracyjn( nerek.

W"zale&no$ci od dobranych technik i"rodzaju zabiegów masa& mo&e 
pobudza) uk#ady b(d* te& wycisza) ich pobudzan( prac!.

Na $wiecie istniej du&a ró&norodno$) metod terapeutycznych, o"zazna-
czeniu leczniczym, które wywodz( si! lub te& wspó#dzia#aj( z"masa&em 
klasycznym. Mówimy tu o"metodzie masa&u sportowego, izometrycznego, 
segmentarnego, #(cznotkankowego oraz limfatycznej. 

Ostanie lata to równie& odkrycie refleksoterapii (akupresura d#oni 
i"stopy). Nale&y równie& wspomnie) o"hinduskiej metodzie Shantala, 
która umo&liwia rehabilitacj! dzieci, zarówno tych zdrowych – jako pro-
filaktyk! w"ich wczesnym okresie &ycia, jak równie& dla dzieci z"pewnym 
opó*nieniem psychoruchowym. 

Reasumuj(c – masa& mo&emy zdefiniowa) jako usystematyzowan( 
metod! dotyku opracowan( tak, aby zapewni) nam komfort i"zdrowie.

Ewa Skr&tkowicz, fizjoterapeuta

Fizykoterapia

Fizykoterapia, jest tym dzia#em lecznictwa, które wykorzystuje wiele 
naturalnych (tj. woda, s#o'ce, ciep#o, zimno), jak i"wytworzonych sztucznie 
czynników fizycznych (tj. pr(d, fala ultrad*wi!kowa, leczenie polem mag-
netycznym). Ta ró&norodno$) zabiegów fizykalnych stwarza niesamowite 
mo&liwo$ci wspomagaj(ce proces rehabilitacji osoby niepe#nosprawnej, 
niestety, ze wzgl!du na *ród#a dzia#ania, istniej( pewne granice wiekowe, 
od których mo&na bra) pod uwag! leczenie fizykalne. Mówi si! o"przedziale 
wiekowym 6–10 lat, nie tylko ze wzgl!du na zdolno$) dziecka do porozu-
mienia si! z"terapeut(, lecz równie& ze wzgl!du na fakt, i& s( to organi-
zmy nadal kszta#tuj(ce si!. Nie oznacza to jednak ca#kowitej rezygnacji 
z"fizykoterapii, indywidualny dobór technik i"rodzaju zabiegów, pozwala 
w#(czy) je w"cykl zaj!) rehabilitacyjnych. Nale&( do nich; dzia# hydroterapii, 
a"w"nim – k(piele wodne, masa&e podwodne, masa&e wodne przyrz(dowe, 
jak równie& inne dzia#y, np.: $wiat#olecznictwo, pr(dolecznictwo.

 Trzeba pami!ta) jednak, &e wszystkie zabiegi z"tej dziedziny musz( 
by) dobierane bardzo indywidualnie i"ostro&nie, wtedy b!d( widocznym 
bod*cem przy$pieszaj(cym proces rehabilitacji niepe#nosprawnego dziecka.

Ewa Skr&tkowicz, fizjoterapeuta



Higiena poza domem

Najbardziej przyjaznym i"bezpiecznym $rodowiskiem dla chorego dziecka 
jest dom i"jego otoczenie, gdzie wi!kszo$) przestrzeni dostosowana jest 
do potrzeb i"mo&liwo$ci naszego dziecka. Rodzice tworz( tu bezpieczny 
$wiat, który niestety niekiedy musimy wraz z"nasz( pociech( opu$ci) w"celu 
prowadzenia diagnostyki, leczenia i"rehabilitacji niezb!dnej w"toku terapii. 

Skupiaj(c swoj( uwag! na zasadniczych kwestiach prowadzonych 
dzia#a' w"ró&nych jednostkach s#u&by zdrowia, nie powinno si! jednak 
pomija) podstawowych zasad bezpiecze'stwa, jakimi s( dba#o$) o"higien! 
i"aseptyk! miejsc wykonywania procedur i"dzia#a' terapeutycznych. Cho) 
dba#o$) o"te zasady le&y w"gestii personelu placówek leczniczych i"tera-
peutycznych rodzice maj( prawo i"obowi(zek czuwa) nad tym, w"jakich 
warunkach odbywaj( si! zabiegi.

Przychodz(c ze swoim dzieckiem na rehabilitacj! zwró)my uwag! na 
to, czy personel tam pracuj(cy jest $wiadomy tego, jak nale&y post!powa) 
z"pacjentami. Podstaw( zaj!) z"chorym dzieckiem, oprócz kompetencji jest 
zapewnienie pe#nego bezpiecze'stwa epidemiologicznego. 

Mycie i"dezynfekcja r(k przed i"po kontakcie z"pacjentem, u&ywanie 
rekomendowanych $rodków dezynfekcyjnych i" jednorazowych r!czni-
ków do osuszania, powinno by) nieod#(czn( procedur( w"trakcie wizyt 
w"poradniach rehabilitacyjnych. Warto zauwa&y), &e u&ywanie r!kawic 
diagnostycznych nie jest konieczno$ci( i"zale&y jedynie od preferencji 
rehabilitanta.

Pami!taj: R!kawice chroni( personel, tylko prawid#owo wykonana 
dezynfekcja r(k chroni Twoje dziecko!!!

11.
Higiena i#piel"gnacja
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Uwag! rodziców powinien zwróci) te& sprz!t znajduj(cy si! na salach 
)wicze'. Oczywi$cie powinien by) on kolorowy, bezpieczny, ale musi by) 
te& czysty mikrobiologicznie. Czysto$) tak( mo&emy osi(gn() tylko po-
przez dezynfekcj! materacy i"pi#ek po ka&dym pacjencie. Przeznaczone 
do tego $rodki dezynfekcyjne powinny znajdowa) sie w"ka&dym gabinecie, 
który w"pe#ni chce zadba) o"dobro swoich pacjentów i"oprócz prawid#o-
wego rozwoju psychomotorycznego zapewni) im bezpieczne $rodowisko. 
Pami!tajmy, &e aby dezynfekcja by#a skuteczna $rodki do niej zastosowane 
musz% odparowa$! Dotyczy to zarówno dezynfekcji powierzchni sta#ych 
jak i"skóry przed pobraniem krwi do badan laboratoryjnych. 

Niepe#nosprawne dzieci maj( zazwyczaj to ogromne szcz!cie, &e ich 
rodzice s( $wietnie wyedukowani i"$wiadomi pewnych „&elaznych” zasad, 
które chroni( w#asne pociechy przed niebezpiecze'stwami otaczaj(cego 
je $wiata. To, czego cz!sto brakuje opiekunom, to odwaga by zareagowa) 
w"odpowiednim momencie. 

Pami!taj: To Ty jeste$ odpowiedzialny za w#asne dziecko! Masz prawo 
dba) o"Jego bezpiecze'stwo! Masz obowi(zek zwróci) uwag! na to, jak 
dbaj( o"nie inni!

Katarzyna (agoda
Piel&gniarka

Higiena w#domu

Dba#o$) o"higien! w"domu jest równie wa&na co poza domem. Nie nale&y 
jednak przesadza). Nadmierna troska o"czysto$) mo&e pozbawi) dzieci 
zdrowej odporno$ci, z"drugiej jednak strony nale&y do#o&y) wszelkich 
stara', aby dziecko wychowywa#o si! w"czystych warunkach. Wyj$ciem 
jest dostosowanie zasad higieny do potrzeb dziecka. Inne potrzeby higieny 
i"sterylno$ci wymagaj( dzieci, które ze wzgl!du na chorob! oddychaj( przez 
rurk! tracheostomijn(, które s( dializowane w"domu, które karmione s( 
przez gastrostomi!, a"inne dzieci nie wymagaj(ce specjalnej aparatury 
medycznej. S( jednak sytuacje wspólne, jak na przyk#ad okres upa#ów, 
kiedy dzieci si! poc(, z(bkowanie, kiedy jest nasilone wydzielanie $liny, 
wysoka gor(czka, sucha skóra itp. 

Bezpo$redni kontakt z"cia#em dziecka maj( r!czniki, po$ciel, bielizna 
i"pieluszki. 
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R'czniki: w"wilgotnym $rodowisku bardzo szybko gromadz( si! bakterie. 
Po u&yciu r!czniki nale&y starannie wysuszy). Nale&y je pra), gdy strac( 
$wie&o$): na ogó# po 2–3 dniach. Pra) nale&y w"temperaturze minimum 
60 , a"najw#a$ciwsza temperatura wynosi 90 . 

Po"ciel: z"po$ciel( bywa ró&nie. W"odniesieniu do dzieci trudno z"góry 
przewidzie), co jaki czas nale&y j( zmienia). Na pewno wtedy, gdy dziecko 
uleje, zmoczy lub przepoci po$ciel. Je$li jednak nic z"podanych przyk#adów 
nie mia#o miejsca, po$ciel nale&y zmienia) co tydzie'. W"przypadku kiedy 
dziecko si! bardzo poci lub $lini po$ciel nale&y zmienia) cz!$ciej. W"trakcie 
z(bkowania poszewk! na poduszk! niekiedy nale&y zmienia) codziennie. 
Minimalna temperatura prania to 60 , a"w#a$ciwa 90 . Po$ciel powinna 
by) mi!kka i"delikatnie pachn(ca. Nie powinno si! u&ywa) detergentów 
o"mocnych zapachach. 

Bielizna: Bezwzgl!dnie bielizn! nale&y zmienia) na czyst( codziennie. 
Pi&amk! dziecka w"zale&no$ci od potrzeb co 5 dni. Temperatura prania 
powinna by) dostosowana do opisów na metce.

Pieluszki: Zazwyczaj korzystamy z"pieluszek jednorazowych. S( po 
pierwsze wygodne, a"po drugie wilgo) nie ma bezpo$redniego kontaktu 
z"cia#em. Pami!ta) jednak nale&y, &e zmieniamy pieluszk! z"tak( cz!sto-
tliwo$ci(, aby nie spowodowa) zapalenia skóry. Nie trzymajmy si! zasady, 
&e pieluszka starcza np. na 3 godziny. Zmieniajmy j( wtedy, kiedy uznamy 
&e jest wype#niona. Dobrze jest w"upalne dni dziecko rozebra) i"pozostawi) 
bez pieluszki. Nale&y stosowa) odpowiednie kremy i"ma$ci, aby nie dopu$ci) 
do odparzenia. Dzieci, które korzystaj( z"pieluszkowania przez wiele lat 
jeszcze bardziej s( nara&one na odparzenia, zapalenia skóry, odle&yny. 
Kierujmy si! wi!c zasad(, &e lepiej zapobiega) ni& leczy). 

Piel'gnacja

Piel!gnacja dziecka musi by) dostosowana do jego indywidualnych 
potrzeb. Je$li zastosujemy wszystkie zasady higieny, pozostaje dba#o$) 
o"czysto$) skóry, w#osów, paznokci, okolic pooperacyjnych, blizn, tracheo-
stomii, gastrostomii, stomii itp. 

W"miar! mo&liwo$ci powinni$my k(pa) dziecko codziennie. Je$li jest 
to dziecko le&(ce, czy je&d&(ce na wózku dodatkowo nale&y zadba) o"kos-
metyki, które odpowiednio nawil&( skór!. Skóra, która stale jest nara&ona 
na kontakt z"ró&nymi strukturami podatna jest na otarcia. Drobne ranki 
mog( zmieni) si! w"odparzenia lub odle&yny. Dlatego bardzo wa&na jest 
odpowiednia piel!gnacja. 
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Pami!tajmy o"myciu r(k. Ta drobna czynno$) zapobiega przenoszeniu 
bakterii. W"przypadku, kiedy dziecko wymaga specjalnych zabiegów pie-
l!gnacyjnych jak np. odsysanie wydzieliny z"dróg oddechowych, mycie r(k 
przed ka&dym odsysaniem jest konieczne, je$li wykonuje to inna osoba, 
zwrócimy na to uwag!. Ta zasada musi mie) zastosowanie równie& do 
innych czynno$ci piel!gnacyjnych. 

Je&eli do dziecka przychodzi personel medyczny, czy rehabilitacyjny 
równie& zwracajmy uwag!, czy przed kontaktem z"dzieckiem zadba# 
o"dok#adne umycie r(k. 

Szczegó#owy opis czynno$ci piel!gnacyjnych dla pacjentów o"specjalnych 
potrzebach powinien przedstawi) lekarz lub piel!gniarka. W"niektórych 
przypadkach konieczne jest zastosowanie leków na recept! lub zabiegów 
dostosowanych do pacjenta. 

Do wszystkich dzieci jednak powinna by) stosowana zasada, &e czysto$) 
jest podstaw( zdrowia. Czyste, pachn(ce dziecko czuje si! lepiej. Nawet 
podczas choroby z"gor(czk( k(piel przynosi ulg!. 

Bezwzgl!dnie wszystkie artyku#y jednorazowego u&ytku, takie jak 
cewniki, gaziki itp. u&ywamy tylko raz. Je&eli kto$ z"cz#onków rodziny 
zachoruje, wystarczy kupi) w"aptece maseczki, aby zmniejszy) ryzyko 
przeniesienia choroby na dziecko. 

Zasady piel!gnacji tracheostomii to nic innego jak utrzymanie w"czysto$ci 
miejsca wokó# rurki. Stosowanie odpowiednich preparatów w"przypadku, 
kiedy rana nie jest zagojona i"pojawia si! obrz!k, wydzielina, zaczerwienie. 
Zmiana tasiemki podtrzymuj(cej rurk! powinna odbywa) si! codziennie, 
przy rannej lub wieczornej toalecie. Je$li pojawiaj( si! zaczerwienienia, 
mo&na stosowa) kremy na odparzenia, delikatnie smaruj(c zmienione 
miejsca bagietk(. U&ywaj(c gazików lub specjalnych g(bek równie& nale&y 
kierowa) si! zasad( jednorazowego u&ytku, poniewa& wokó# rurki czasami 
pojawia si! wydzielina z"drzewa oskrzelowego. Do przemywania okolic 
rurki mo&na u&ywa) soli fizjologicznej lub zalecanych przez lekarza leków. 
Tasiemka powinna by) zamocowana w"taki sposób, aby nie uciska#a i"nie by#a 
za lu*na. Piel!gnacja rurki tracheotomijnej to równie& piel!gnacja drzewa 
oskrzelowego, czyli odsysanie wydzieliny, inhalacje, oklepywanie i"wymiana 
rurki. Zasady wykonywania tych czynno$ci omawia lekarz lub piel!gniarka.

Piel!gnacja gastrostomii to równie& dba#o$) o"czysto$) wokó# cewni-
ka. Zachowanie podstawowych zasad higieny, mycie r(k przed ka&dym 
karmieniem. Podawanie pokarmów z"czystych strzykawek. Wymiana 
elementów gastrostomii w"razie potrzeby. U&ywanie odpowiednich leków 
i"ma$ci. Stosowanie si! do zalece' lekarza. 



Szanowni Rodzice i"Opiekunowie,
najwa&niejszym aktem prawnym reguluj(cym system o$wiaty jest ustawa 
z"dnia 7 wrze$nia 1991 r. o"systemie o$wiaty (tekst jednolity Dz. U"z"2004"r.  
nr 256, poz.2572 z"pó*n. zm.).

System o$wiaty zapewnia realizacj! prawa ka&dego obywatela 
Rzeczpospolitej Polskiej do kszta#cenia si! oraz prawa dzieci i"m#odzie&y 
do wychowania i"opieki w"warunkach odpowiednich do wieku i"osi(gni!tego 
rozwoju. Nauczyciel ma obowi(zek dostosowania tre$ci, metod i"organizacji 
nauczania do mo&liwo$ci psychofizycznych uczniów.

 Ka&dy ucze' ma mo&liwo$) korzystania z"pomocy psychologiczno – peda-
gogicznej i"w"zale&no$ci od potrzeb, do specjalnych form pracy dydaktycznej. 

Dzieci i"m#odzie& niepe#nosprawna maj( prawo pobiera) nauk! we 
wszystkich typach szkó#, zgodnie z"indywidualnymi potrzebami rozwojo-
wymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami tj. w"szko#ach ogólnodost!p-
nych, w"tym z"oddzia#ami integracyjnymi, integracyjnych lub specjalnych. 
Decyzj! o"wyborze szko#y podejmuj( rodzice lub prawni opiekunowie 
dziecka. System o$wiaty zapewnia tak&e realizowanie przez uczniów 
niepe#nosprawnych zindywidualizowanego procesu kszta#cenia, form 
i"programów nauczania oraz zaj!) rewalidacyjnych. 

Ni&ej przedstawione zostan( mo&liwo$ci wyrównania szans edukacyj-
nych dzieci niepe#nosprawnych, zawarte w"rozporz(dzeniach Ministra 
Edukacji Narodowej. 

I. Wczesne wspomaganie rozwoju.
Ma celu pobudzenie psychoruchowego i"spo#ecznego rozwoju dziecka 

od chwili wykrycia niepe#nosprawno$ci do czasu podj!cia nauki w"szkole. 

12.
Edukacja 
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Aby uzyska) opini! o"potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzie-
cka, rodzice dziecka powinni uda) si! do publicznej lub niepublicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zaj!cia w"ramach wczesnego 
wspomagania organizowane s( w"wymiarze od 4–8 godzin w"miesi(cu. 
S( one organizowane w"przedszkolu, szkole podstawowej i"w"specjalnych 
o$rodkach szkolno – wychowawczych lub w"domu dziecka.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 
3 lutego 2009 w"sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci (Dz. U. nr 23 poz. 133).

II. Orzeczenia wydawane przez zespo!y orzekaj"ce dzia!aj"ce w#publicznych 
poradniach psychologiczno – pedagogicznych:

Orzeczenie o#potrzebie kszta!cenia specjalnego – dla dzieci i"m#o-
dzie&y wymagaj(cej specjalnej organizacji nauki i"metod pracy. 

Orzeczenie o#potrzebie indywidualnego, obowi%zkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, których stan zdrowia unie-
mo&liwia lub znacznie utrudnia ucz!szczanie do przedszkola lub oddzia#u 
przedszkolnego. 

Orzeczenie o#potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i#m!o-
dzie&y, których stan zdrowia uniemo&liwia lub znacznie utrudnia ucz!sz-
czanie do szko#y.

Orzeczenie o#potrzebie zaj'$ rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i"m#odzie&y upo$ledzonych w"stopniu g#!bokim.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 
18 wrze$nia 2008r. w"sprawie orzecze' i"opinii wydawanych przez zespo#y 
orzekaj(ce dzia#aj(ce w"publicznych poradniach psychologiczno – peda-
gogicznych (Dz.U. nr 173 poz. 1072).

III. Odroczenie obowi"zku szkolnego. 
W"przypadku dzieci posiadaj(cych orzeczenie o"potrzebie kszta#ce-

nia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym mo&e by) obj!te dziecko 
w"wieku powy&ej 6 lat, nie d#u&ej jednak ni& do ko'ca roku szkolnego 
w"tym roku kalendarzowym, w"którym dziecko ko'czy 8 lat. Obowi(zek 
szkolny tych od 1 wrze$nia 2012 r. mo&e by) odroczony do ko'ca roku 
szkolnego, w"tym roku kalendarzowym, w"którym dziecko ko'czy 8 lat. 
(dotychczas do 10 roku &ycia) .

Decyzje w"sprawie odroczenia obowi(zku szkolnego, podejmuje dyrek-
tor publicznej szko#y podstawowej, w"obwodzie której dziecko mieszka. 



91 "#$%&'(& )*+,&"-. )*/0'

IV. Bezp!atny transport i#opieka dla dzieci i#m!odzie%y niepe!nosprawnych.
Obowi(zkiem gminy jest zapewnienie niepe#nosprawnym dzieciom 

pi!cioletnim oraz dzieciom obj!tym wychowaniem przedszkolnym bez-
p#atnego transportu i"opieki w"czasie przewozu do najbli&szego przedszkola 
lub oddzia#u przedszkolnego. 

Dzieci, które posiadaj( orzeczenie o"potrzebie zaj!) rewalidacyjno – wy-
chowawczych i"dzieci z"niepe#nosprawno$ciami sprz!&onymi maj( prawo 
do bezp#atnego transportu i"opieki. Obowi(zek ten mo&e by) realizowany 
poprzez dowóz $rodkiem transportu zapewnionym przez gmin! albo 
poprzez zwrot kosztów przejazdu dziecka i"rodzica (opiekuna prawnego), 
nie d#u&ej ni& do uko'czenia 25 roku &ycia.

Prawem tym obj!ci s( wszyscy uczniowie niepe#nosprawni, posiadaj(cy 
orzeczenie o"potrzebie kszta#cenia specjalnego wydane przez publiczne 
poradnie psychologiczno – pedagogiczne, nie d#u&ej jednak ni& do uko'-
czenia 21 roku &ycia. 

Podstawa prawna: art. 14 a"i"art. 17 ust.3a w w"ustawy o"systemie o$wiaty.
 
V. Zaj&cia rewalidacyjno wychowawcze. 
Udzia# dzieci i"m#odzie&y w"tych zaj!ciach jest form( realizacji obowi(zku 

szkolnego. Dzieci i"m#odzie& upo$ledzona w"stopniu g#!bokim, w"wieku 
od 3 do 25 lat, obj!ta jest indywidualnymi lub zespo#owymi zaj!ciami 
rewalidacyjno – wychowawczymi. Wymiar zaj!) indywidualnych wynosi 
10 godzin tygodniowo (godzina zaj!) to 60 min), zespo#owych 20 godzin. 
(art. 16 ust.7 ustawy o"systemie o$wiaty).

Podstawa prawna: rozporz(dzenie MEN z"dnia 30 stycznia 1997 r. 
w"sprawie zasad organizowania zaj!) rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i"m#odzie&y upo$ledzonych umys#owo w"stopniu g#!bokim (Dz."U. 
nr 14 poz. 76 z"1997 r.).

 
VI. Przed!u%enie etapu edukacyjnego. 
Dla uczniów niepe#nosprawnych (posiadaj(cych orzeczenie o"potrzebie 

kszta#cenia specjalnego) mo&na przed#u&y) okres nauki na ka&dym etapie 
edukacyjnym, co najmniej o"jeden rok. 

Decyzj! o"przed#u&eniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor 
szko#y w"uzgodnieniu z"rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, 
nie pó*niej ni& do ko'ca lutego roku poprzedzaj(cego ostatni rok nauki 
w"danej szkole, na podstawie szczegó#owej analizy osi(gni!) edukacyjnych 
ucznia dokonanej przez rad! pedagogiczn(. 
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Podstawa prawna: § 3 ust 7 rozporz(dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i"Sportu z"dnia 12 lutego 2002 r. w"sprawie ramowych planów nauczania 
w"szko#ach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 142 z"pó*n. zm.).

VII. Zaj&cia rewalidacyjne. 
Zaj!cia rewalidacyjne to zaj!cia specjalistyczne, które zawarte s( w"orze-

czeniu o"potrzebie kszta#cenia specjalnego, a"wynikaj( z"potrzeb rozwojowych 
i"zdrowotnych ucznia. Uczniowi niepe#nosprawnemu ucz(cemu si! w"szkole 
ogólnodost!pnej przydziela je dyrektor szko#y w"uzgodnieniu z"organem 
prowadz(cym. W"szko#ach specjalnych zaj!cia te zawarte s( w"ramowych 
planach nauczania i"równie& przydzielane s( przez dyrektora w"zale&no$ci 
od potrzeb edukacyjnych ucznia. Mog( to by) nast!puj(ce zaj!cia:

 korekcyjne wad postawy, 
 koryguj(ce wady mowy,
 orientacji przestrzennej i"poruszania si!,
 nauki j!zyka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji 
 inne, wynikaj(ce z"programów rewalidacji. 

Podstawa prawna: § 2 ust 10 rozporz(dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i"Sportu z"dnia 12 lutego 2002 r. w"sprawie ramowych planów nauczania 
w"szko#ach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 142 z"pó*n. zm.).

VIII. Realizacja podstawy programowej. 
Okre$la w"j!zyku wymaga', jakimi wiadomo$ciami i"umiej!tno$ciami 

ma dysponowa) dziecko na zako'czenie okre$lonego etapu edukacyjnego. 
Nauczyciel realizuj(c podstaw! programow( mo&e wzbogaca) i"pog#!bia) tre$ci 
programów dostosowuj(c je do potrzeb i"mo&liwo$ci rozwojowych dzieci.

Uczniowie upo"ledzeni w#stopniu lekkim realizuj( t! sam( podstaw! 
programowa, jak uczniowie w"normie intelektualnej. Formy i"metody pracy 
dla tej grupy uczniów s( dostosowane do ich mo&liwo$ci psychofizycznych 
i"potrzeb rozwojowych. Wa&n( informacj( dla rodziców jest równie& to, 
&e istniej( dwie $cie&ki edukacji ich dziecka tj. w"ramach edukacji ogól-
nodost!pnej: przedszkole, szko#a podstawow(, gimnazjum i"zasadnicza 
szko#a zawodowa (zawody zgodnie z"klasyfikacj( szkolnictwa zawodowego 
dla uczniów z"upo$ledzeniem umys#owym w"stopniu lekkim) oraz $cie&ka 
edukacji specjalnej: szko#a podstawowa, gimnazjum i"zasadnicza szko#a 
zawodowa (w"zespo#ach szkó# specjalnych i"w"specjalnych o$rodkach 
szkolno – wychowawczych).
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Uczniowie upo"ledzeni w#stopniu umiarkowanym i#znacznym rea-
lizuj( inn( podstaw! programow(, w"oparciu o"indywidualne programy 
edukacyjno – terapeutyczne, opracowane przez nauczycieli i"specjalistów 
pracuj(cych z"uczniami. Analogicznie kszta#cenie tych uczniów mo&e 
odbywa) si! w"ramach edukacji ogólnodost!pnej: w"szkole podstawowej 
i"gimnazjum lub w"ramach edukacji specjalnej: przedszkole, szko#a pod-
stawowa, gimnazjum, szko#a przysposabiaj(ca do pracy.

Kierowanie do kszta!cenia specjalnego.
Starosta w#a$ciwy ze wzgl!du na miejsce zamieszkania dziecka, po-

siadaj(cego orzeczenie o"potrzebie kszta#cenia specjalnego, na wniosek 
rodziców, zapewnia odpowiedni( form! kszta#cenia, uwzgl!dniaj(c rodzaj 
niepe#nosprawno$ci, w"tym stopie' upo$ledzenia umys#owego. Je&eli 
orzeczenie o"potrzebie kszta#cenia specjalnego zaleca kszta#cenie dziecka 
odpowiednio w"przedszkolu specjalnym albo w"przedszkolu, szkole podsta-
wowej lub gimnazjum ogólnodost!pnym lub integracyjnym, odpowiedni( 
form! kszta#cenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorz(du 
terytorialnego w#a$ciwa ze wzgl!du na miejsce zamieszkania dziecka, do 
której zada' w#asnych nale&y prowadzenie przedszkoli lub szkó#. 

Podstawa prawna: art. 71b ustawy o"systemie o$wiaty.

IX. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w#szkole. 
Polega na rozpoznawaniu i"zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i"edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego mo&li-
wo$ci psychofizycznych. Najcz!$ciej dla uczniów niepe#nosprawnych 
pomoc ta udzielana jest w"formie zaj!) specjalistycznych: korekcyjno 
– kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz in-
nych zaj!) o"charakterze terapeutycznym. O"formach i"rodzajach zaj!) 
decyduje dyrektor szko#y na podstawie zalece' zawartych w"orzeczeniu 
o"potrzebie kszta#cenia specjalnego. Zalecane formy pomocy, które b!d( 
realizowane w"szkole s( uwzgl!dniane w" indywidualnym programie 
edukacyjno – terapeutycznym.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 
17 listopada 2010r. w"sprawie zasad udzielania i"organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w"publicznych przedszkolach, szko#ach 
i"placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487).

X. Warunki organizowana kszta!cenia uczniów niepe!nosprawnych.
Kszta#ceniem specjalnym obejmuje si! dzieci i"m#odzie& ze wzgl!du na 

nast!puj(ce rodzaje niepe#nosprawno$ci:
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 nies#ysz(cych i"s#abo s#ysz(cych, 
 niewidomych i"s#abo widz(cych, 
 z"niepe#nosprawno$ci( ruchow(, w"tym z"afazj(, 
 z"upo$ledzeniem umys#owym w"stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, 
 z"autyzmem w"tym z"zespo#em Aspergera, 
 z"niepe#no sprawno$ciami sprz!&onymi. 

Uczniowie lub absolwenci niepe#nosprawni przyst!puj( do sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzaj(cego kwalifikacje zawodo-
we, w"warunkach i"w"formie dostosowanej do rodzaju ich niepe#nosprawno$ci. 

Podstawa prawna: rozporz(dzenie MEN z"17 listopada 2010 r. w"spra-
wie warunków organizowania kszta#cenia wychowania i"opieki dla dzieci 
i"m#odzie&y niepe#nosprawnych oraz niedostosowanych spo#ecznie 
w"specjalnych przedszkolach, szko#ach i"oddzia#ach oraz o$rodkach 
(Dz."U."nr 228 poz.1489) oraz rozporz(dzenie MEN z"17 listopada 2010 r. 
w"sprawie warunków organizowania kszta#cenia wychowania i"opieki dla 
dzieci i"m#odzie&y niepe#nosprawnych oraz niedostosowanych spo#ecznie 
w!przedszkolach, szko"ach i"oddzia#ach ogólnodost!pnych lub integracyj-
nych (Dz. U."nr 228 poz. 1490).

XI. Zwolnienie z#nauki drugiego j&zyka obcego 
Dyrektor szko#y na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia 

o"potrzebie kszta#cenia specjalnego albo orzeczenia o"potrzebie indy-
widualnego nauczania, zwalnia do ko'ca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z"wad( s#uchu, z"afazj(, niepe#nosprawno$ciami sprz!&onymi lub 
z"autyzmem, w"tym z"zespo#em Aspergera z"nauki drugiego j!zyka obcego.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie MEN z"30 kwietnia 2007 w"sprawie 
warunków i"sposobu oceniania, klasyfikowania i"promowania uczniów 
i"s#uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i"egzaminów w"szko#ach 
publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562 z"pó*n. zm).

XII. Indywidualne obowi"zkowe roczne przygotowanie przedszkolne i#na-
uczanie indywidualne. 

Zaj!cia te organizuje si! dla dzieci i"m#odzie&y, których stan zdrowia 
znacznie utrudnia lub uniemo&liwia ucz!szczanie do przedszkola lub 
szko#y. Organizuje si! je, na czas okre$lony w"orzeczeniu o"potrzebie 
indywidualnego obowi(zkowego przygotowania przedszkolnego lub in-
dywidualnego nauczania. Dyrektor przedszkola lub szko#y organizuje te 
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zaj!cia w"sposób zapewniaj(cy wykonanie okre$lony w"orzeczeniu zalece' 
dotycz(cych warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Rodzice dziecka sk#adaj( wniosek o"wydanie w w"orzecze' do rejonowej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, ze wzgl!du na miejsce zamiesz-
kania dziecka. Do wniosku nale&y do#(czy) dokumentacj! uzasadniaj(c( 
wniosek, opinie wydane przez specjalistów, za$wiadczenie o"stanie zdrowia 
dziecka, wydane przez lekarza.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 
18 wrze$nia 2008 r. w"sprawie sposobu i"trybu organizowania indywidu-
alnego obowi(zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i"indy-
widualnego nauczania dzieci i"m#odzie&y (Dz. U. nr 175, poz. 1086) oraz 
rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 18 wrze$nia 2008 r. 
w"sprawie orzecze' i"opinii wydawanych przez zespo#y orzekaj(ce dzia-
#aj(ce w"publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 
nr 173, poz. 1072).

XIII. Legitymacje przedszkolne i#szkolne dziecka niepe!nosprawnego
Dziecko niepe#nosprawne przyj!te do przedszkola, oddzia#u przed-

szkolnego lub szko#y, otrzymuje odpowiednio legitymacj! przedszkoln( 
lub szkoln(.

Podstawa prawna: rozporz(dzenie Ministra Edukacji Narodowej z"dnia 
28 maja 2010r w"sprawie $wiadectw, dyplomów pa'stwowych i"innych 
druków szkolnych (Dz. U."nr 97 poz. 624).

Na stronie Kuratorium O$wiaty we Wroc#awiu www.kuratorium.wroclaw.pl 
w"zak#adce wykaz placówek znajduj( si! adresy publicznych i"niepublicznych 
szkó# i"placówek, w"tym adresy poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

Weronika )u!awi*ska
Anna Klempous



Zabawa
 
Ka&de dziecko posiada naturaln( potrzeb! zabawy i"odczuwania ra-

do$ci. Zabawa rozwija u"m#odego cz#owieka nowe umiej!tno$ci. Dziecko 
)wiczy my$lenie przyczynowo-skutkowe, koordynacj! ruchow(, równowag! 
i"$wiadomo$) przestrzenn(. Nie zapominajmy, &e „bawienie si!” jest równie 
wa&ne, jak rehabilitacja i"terapia. Podczas zabawy mo&emy by) spontaniczni 
i"obserwowa), jak nasze dziecko rado$nie sp!dza czas, podczas którego 
mo&e zapomnie) o"wizytach u"lekarzy, czy te& innych stresuj(cych czyn-
no$ciach. Bawi(c si! z"dzieckiem mo&emy wykorzystywa) ró&ne elementy 
terapii, je$li tylko potrafimy, mo&emy zaanga&owa) rodze'stwo, rodzin! 
i"przyjació#. Okazujemy przy tym nasz( mi#o$), akceptacj!, przekazujemy 
dziecku du&( dawk! pozytywnych emocji.

W"trakcie zabawy mo&emy wykorzystywa) ró&ne zabawki edukacyjne: 
z"melodiami, odg#osami zwierz(t, nagrane s#uchowiska, piosenki, wierszyki 
itp. Je$li nie chcemy bawi) si! zabawkami, mo&emy wykorzysta) proste, 
wyliczanki, lusterko, chustki i"wszystko, co nam podpowiada wyobra*nia. 

Bardzo istotne jest, by czas zabawy by# po$wi!cony dziecku w"ca#o$ci, 
by nie rozprasza#y nas inne czynno$ci. Spróbujmy popatrzy) na $wiat 
oczyma dziecka. Chwali) i"zach!ca) je w"trakcie zabawy. Koniecznie na-
le&y zadba) o"bezpieczne warunki podczas takiej aktywno$ci. Je$li jest 
to mo&liwe, zabawy powinny by) organizowane w gronie innych dzieci. 
Poszukujmy nowych okazji do zabawy. Czasami spacer, czy te& codzienna 
droga na zaj!cia rehabilitacyjne, mog( sta) si! doskona#( okazj( na weso#e 
sp!dzenie czasu.

13.
Zabawa i#czas relaksu
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Czas relaksu 

Po wyczerpuj(cej zabawie lub innych wymagaj(cych wysi#ku i"aktyw-
no$ci czynno$ciach, przychodzi czas na relaks i"sen. Relaksem mo&e by) 
przytulenie dziecka w"ramionach, wspólne s#uchanie muzyki, cz!sto 
proste, codzienne, wr!cz rytualne czynno$ci, które dziecko bardzo lubi. 

Zanim po#o&ymy nasz( pociech! spa), powinni$my j( uspokoi), wyci-
szy). Mo&na w#(czy) muzyk! relaksacyjn(, ko#ysanki lub przeczyta) bajk!, 
w"mi#ej, bezpiecznej atmosferze. Pami!tajmy, aby pomieszczenie, w"którym 
dziecko b!dzie spa#o, by#o wcze$niej przewietrzone, aby przy naszym 
dziecku spoczywa# ulubiony „pluszak”. Znajdujmy czas, aby potrzyma) 
dziecko za r(czk! i"posiedzie) przy #ó&eczku. Wszystkie czynno$ci, które 
u#atwi( zasypianie, s( bardzo potrzebne. Po wyczerpuj(cym dniu sen daje 
si#! na zmaganie si! z"chorob( i"prac! podczas kolejnego dnia. Je$li dziecko 
ma problemy z"zasypianiem, w"trakcie snu cz!sto si! budzi, warto popro-
si) lekarza o"porad!. Istnieje pewna grupa $rodków farmakologicznych, 
cz!sto #agodnych i"naturalnych, które pomog( dziecku spokojnie sp!dzi) 
noc. Czasami wystarczy jednak sprawdza), czy dziecku nie jest za gor(co 
lub za zimno, czy nie przeszkadza mu $wiat#o ani ha#as. Nale&y zadba) 
o"prawid#ow( pozycje spania, odpowiedni( poduszk!.
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