
 

 

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SKIEROWANYCH  

NA FIZJOTERAPIĘ 

 

 Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem procesu powrotu do zdrowia, zarówno po zabiegu 

operacyjnym, jak i w leczeniu zachowawczym. 

 Program rehabilitacji planowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Zależny jest nie tylko od 

rodzaju operacji, charakteru urazu, czy dysfunkcji, ale od indywidualnych predyspozycji oraz chęci 

współpracy pacjenta w procesie leczenia.  

 Musicie Państwo uwzględnić czas na samodzielne ćwiczenia i systematyczne zajęcia z  fizjoterapeutą, 

przez okres kilku tygodni, a czasem nawet kilkunastu miesięcy. 

 Na cotygodniowych odprawach rehabilitacyjno - lekarskich, omawiany jest przebieg rehabilitacji, 

oraz szczegóły i zalecenia dalszego postępowania, dotyczące leczenia każdego z  Państwa. 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH FIZJOTERAPII 

 

 

• Pierwsze zajęcia z fizjoterapii odbywają się indywidualnie z terapeutą. 

• Na każdych kolejnych spotkaniach pod opieką terapeuty, w tym samym czasie może znajdować się  

dwóch Pacjentów. 

• Istnieje możliwość zajęć indywidualnych. Opłata za takie zajęcia wynosi: regularna wartość  

rehabilitacji + 70%. 

• Częstotliwość i ilość spotkań fizjoterapeutycznych ustala z Państwem lekarz prowadzący, bądź  

fizjoterapeuta. 

• Prosimy o przybywanie na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem w celu dopełnienia niezbędnych 

formalności, oraz przygotowania się do ćwiczeń.   

• Na zajęcia prosimy Państwa o zabranie: 

• stroju nie ograniczającego ruchów, 

• krótkich spodenek, 

• klapek lub skarpetek do ćwiczeń, 

• W przypadku złego samopoczucia – temperatury, podwyższonego ciśnienia, zawrotów głowy oraz 

ciąży – prosimy o zgłoszenie tego faktu prowadzącemu fizjoterapeucie przed przystąpieniem do 

zajęć. 

• Prosimy o zapisywanie się na zajęcia np. miesiąc z góry.  

 

 W przypadku niemożności odbycia zajęć, łatwiej jest odwołać wizytę, niż zapisać się z dnia na dzień, 

w dogodnym dla Państwa terminie. 

 

Umówioną wizytę mogą Państwo odwołać w godzinach pracy kliniki, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym umówione spotkanie.  

 

 

JEŚLI UMÓWIONE ZAJĘCIA NIE ZOSTANĄ ODWOŁANE Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM ZOBOWIĄZANI 

SĄ PAŃSTWO PONIEŚĆ KOSZTY W WYSOKOŚCI  50% REGULARNEJ WARTOŚCI ZAJĘĆ. 

 

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE UMÓWIONYCH REHABILITACJI ROZSTRZYGANE SĄ NA PODSTAWIE 

WYDRUKU, KTÓRY MOŻNA OTRZYMAĆ W RECEPCJI W TRAKCIE REJESTRACJI WIZYT. 

 

 

 

 

 



 

                                         

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SKIEROWANYCH NA FIZJOTERAPIĘ 

 

Pakiety rehabilitacyjne 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Istnieje możliwość wykupienia pakietu rehabilitacyjnego ze zniżką  : 

 

− 12  h rehabilitacyjnych płatnych jednorazowo przy  pierwszej rehabilitacji 1600 zł 

Okres ważności wykupionego pakietu to 3 miesiące 

 

− 12 wizyt rehabilitacyjnych x 30 min płatnych jednorazowo przy pierwszej rehabilitacji 1200 zł  

Okres ważności wykupionego pakietu to 3 miesiące. 

 

− 12  h zajęć indywidualnych płatnych jednorazowo przy  pierwszej rehabilitacji 2600 zł 

Okres ważności wykupionego pakietu to 3 miesiące. 

 

 

− 10 wizyt terapii kraniosakralnej płatnych jednorazowo przy pierwszej rehabilitacji 2200 zł  

Okres ważności wykupionego pakietu to 3 miesiące. 

 

 Wykupiony pakiet godzin rehabilitacyjnych rozpisany zostaje w dogodnym dla  Państwa terminie. 

 Opłacone zajęcia można odwołać, przełożyć na inny dzień lub zmienić godzinę, przynajmniej na 

jeden dzień przed zajęciami.  

 

 W przypadku odwołania w ten sam dzień opłacona godzina rehabilitacji przepada, dotyczy to 

również Terapii Kraniosakralnej. 

 

Informujemy że na terenie Centrum Chirurgii Specjalistycznej ORTOPEDIKA placówki Modlińska 310/312, 

Przybyszewskiego 69, Al. Niepodległości 69, Hemara 17 (Gdańsk) – obowiązuje zakaz fotografowania i 

nagrywania. 

                                             

 

Data:……………………..                                               Podpis pacjenta:…………………………... 

 

 

GODZINY PRACY FIZJOTERAPII NA UL. MODLIŃSKIEJ: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7.30 - 20.00 

CZWARTEK: 7.30 - 14.00 i 15.00 - 20.00 

 

GODZINY PRACY FIZJOTERAPII NA UL. PRZYBYSZEWSKIEGO: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7.00 - 21.00 

CZWARTEK: 7.00 - 15.00 i 16.00 – 21.00 

 

GODZINY PRACY FIZJOTERAPII NA AL. NIEPODLEGŁOŚCI: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7.00 - 21.00 


