Zakres udzielanych świadczeń w Oddziale Dzienny Rehabilitacji
Neurologicznej
Aquaaerobic
Badanie mięśni - inne
Badanie psychologiczne i testy
Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
Ciepłe suche okłady
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia schematu ciała i stosunków przestrzennych
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia bierne- redresyjne lub czynno-bierne
Ćwiczenia czynne oddechowe
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem min. 15 min.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem min. 15 min
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia grafomotoryczne
Ćwiczenia grafomotoryczne i manipulacyjne
Ćwiczenia grupowe w basenie
Ćwiczenia indywidualne w basenie
Ćwiczenia izometryczne min. 15 min
Ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne /zbiorowe
Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia prowadzone
Ćwiczenia relaksacyjne
Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia specjalne
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
Ćwiczenia wielopłaszczyznowe kilku stawów na przyrządach
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia wspomagane min. 15 min.
Ćwiczenia zespołowe
Diatermia krótkofalowa
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Doskonalenie orientacji w schematu ciała i przestrzeni
Doskonalenie sprawności manualnej i graficznej
Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych

Elektrostymulacja
Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
Elektrostymulacja mięśni
Fonoforeza
Galwanizacja
Hydromasaż podwodny - całkowity
impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Indywidualna praca z pacjentem (np.. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod
neurofizjologicznych metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i
manipulacje) - nie mniej niż 30 min
Indywidualne ćwiczenia w wodzie
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
Inne hydromasaże
inne kąpiele-wirowa w tanku
Inne poradnictwo
Instruktaż
Integracji odruchów niemowlęcych ATOS, TOB, STOS
Jonoforeza
Kąpiel wirowa kończyn
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa w tanku
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowa, oburęczna
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
Kształtowanie praw. Zachowań społecznych
Laseroterapia
Laseroterapia punktowa
Laseroterapia-skaner
Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne
Masaż podwodny- hydropowietrzny (nie obejmuje jacuzzi)
Masaż podwodny-całkowity
Masaż podwodny-miejscowy
Masaż klasyczny - całkowity
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż limfatyczny
Masaż limfatyczy mechaniczny-leczniczy
Masaż limfatyczy ręczny-leczniczy
Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele, maty masującę itp..)
Masaż punktowy
Masaż segmentarny
Masaż suchy-częściowy- min 20 min w tym 15 min czynnego masażu
Metoda Peto – elementy
Metody neurofizjologiczne
Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej - Metoda kierowanego nauczania Peto
Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
Mobilizacja dużych stawów

Mobilizacja małych stawów
Mobilizacja małych/dużych stawów
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
Mobilizacje kręgosłupa
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym-miejscowe
Nauka , doskonalenie: chwyty precyzyjne
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka kaszlu i odksztuszania
Nauka, doskonalenie chwyty duże
Normalizacja, stymulacja systemów :
- dotykowego
- propnoceptywnego
- przedsionkowego
- smaku i powonienia
- wzrokowego
Ocena rozwoju psychomotorycznego
Ocena stanu neuromotorycznego
Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
Poprawa planowania motorycznego
Poprawa stabilizacji centralnej i równowagi
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy KOTZA
Prądy TENS
Prądy TRAEBERTA
Przygotowanie do chodzenia
Rehabilitacja - inne
Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących
Rozszerzenie zakresu Ruchu- mała motoryka
Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej
Samoobsługa i czynności dnia codziennego
Stretching mięśni lub ścięgien
Stretching powięzi
Stymulacja dotykowa, słuchowa
Stymulacja psychoruchowa
Stymulacja rozwoju psychologicznego
Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
Terapeutyczne gry zespołowe
Terapia afazji (i dysfazji)
Terapia defektów wymowy
Terapia muzyczna

Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Terapia zabawą
Terapia zajęciowa
Termożele
Test Bendera
Test pamięci wzrokowej Bentona
Test Stanforda Bineta
Tonoliza
Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
Ultradźwięki
Ultradźwięki miejscowe
Ultrafonoforeza
Wyciągi
Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
Zbiorowe ćwiczenia w basenie
Zwiększenie zakresu ruchu w stawach

