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LP DATA RODZAJ  ZABIEGU OKOLICA PODPIS 

TERAPEUTY 

OPIS STANU 

ZDROWIA 

PODPIS  

PACJENTA 

1     OK. /  
2     OK. /  
3     OK. /  
4     OK. /  
5     OK. /  
6     OK. /  
7     OK. /  
8     OK. /  
9     OK. /  

10     OK. /  
11     OK. /  
12     OK. /  
13     OK. /  
14     OK. /  
15     OK. /  
16     OK. /  
17     OK. /  
18     OK. /  
19     OK. /  
20     OK. /  

 

  

OPIS  STANU  FUNKCJONALNEGO  PACJENTA                                                                                                                                                                                            

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………

………………………………… ……………………………………………………………. 

Usługi Rekreacyjno- Rehabilitacyjne  ,, Galen”   

Jarosław  Bienkiewicz  36314                        

Iwona Gałka Bienkiewicz  37014                                                                                           

56-300  Milicz  Wrocławice  23                             

tel  606 66 24 82 ,  692 473 804 

PLAN  FIZJOTERAPII 
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PRZECIWWSKAZANIA  - ANKIETA  DLA  PACJENTA 
 

PROSZĘ  PODKREŚLIĆ   DYSFUNKCJĘ , CHOROBĘ, A  JEŻELI  NIE  WYSTĘPUJE  PROSZĘ  ZAKREŚLIĆ  - BRAK 
 

ULTRADŹWIĘKI:   nowotwory ,ciąża, czynna gruźlica ,skazy krwotoczne ,niewydolność krążenia i zaburzenia 

rytmu serca ,ogólne i wyniszczenie ,niezakończony wzrost kości nerwobóle niewyjaśnionego pochodzenia ,ostre 

procesy zapalne, gorączka,  cukrzyca (spadek poziomu glukozy we krwi) ,zakrzepowe zapalenia żył rozrusznik serca  

, metalowe endoprotezy, zaburzenia ukrwienia obwodowego ,neuropatie  ,wypadanie krążka międzykręgowego ,stany 

po wycięciu łuku kręgowego – BRAK 

 

LASEROTERAPIA:   nowotwory ,czynna gruźlica płuc ,skłonności do krwawień, gorączka ,ciąża ,arytmia i 

niewydolność krążenia ,nadwrażliwość na światło ,cukrzyca nieustabilizowana , nadczynność tarczycy ( okolica szyi)   
-   BRAK   

                                                                                                                                                                                             

KRIOTERAPIA:  Krioglobulinemia, ,Zimna aglutynacja hemoliza, ,Hemoglobinuria na zimno, uczulenie na 

zimno, Choroba  Raynauda, Zaburzenia troficzne, Zaburzenia czucia, Znaczna niedokrwistość, Nowotwory, 

Odmrożenia, Zaburzenia mikrokrążenia tkanek (np. w miażdżycy zrostowej tętnic, cukrzycy, przewlekłej 

niewydolności żylnej), Ciężkie choroby serca i układu krążenia (m. in. Choroba wieńcowa serca, nadciśnienie), 

Choroby nerek i pęcherza moczowego, Choroby neurologiczne,Parestezje, Polineuropatie. – BRAK 

 

HYDROTERAPIA, MASAŻ, , MEDYCZNE PLASTROWANIE , KINEZYTERAPIA, TERAPIA 

MANUALNA                         

   1 - Owrzodzenia stóp i podudzi . Krwawienie miesiączkowe. Ciąża z powikłaniami. Nieprawidłowe  

krążenie  obwodowe Zaburzenia krzepnięcia krwi. Zakrzepowe zapalenie żył, zator tętniczy. Żylaki. 

Niedokrwistoś .  Cukrzyca niewyrównana. Cukrzyca  i  rany  przy  niej  występujące ( HYDROTERAPIA) – 

BRAK                                                                                                                                                                  

2. Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych. Ostre  obrzęki  płuc. Niejasne  bóle  w  okolicach  

brzucha.  Rozrusznik  serca. . Niewydolnośc nerek, naczyń chłonnych ( MASAZ  LIMFATYCZNY ) -  

BRAK                                                                                                                                                                  

3. Choroby skóry (grzybice, zakażenia bakteryjne). Przerwanie ciągłości naskórka. Uczulenie na klej. 

Wypukłe  brodawki w miejscu klejenia plastra. Padaczka  (MEDYCZNE PLASTROWANIE)  -  BRAK       

4 -   Nadciśnienie tętnicze, niemiarowa czynność mięśnia sercowego, przewlekłe serce płucne, wady 

wrodzone    serca – stany pozostające bez farmakologicznego leczenia i bez konsultacji lekarza specjalisty 

kardiologa.  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (ostry rzut choroby, krwawienie z niszy wrzodowej). 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego w stanie zaostrzenia objawów. Zapalenie uchyłków jelita grubego .  

Kolki żółciowej i nerkowej. Wycięcie łuku  kręgu. Operowane skoliozy. Do sześciu miesięcy od operacji 

krążków międzykręgowych ?  Do jednego miesiąca po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.  Złamania -

do czterech miesięcy od złamania kończyny, a siedmiu od złamania trzonu kręgu  w odcinku L/S.  Do trzech 

lat od złamania wieloodłamowego w odcinku krzyżowym  kręgosłupa. Gdy są płyty metalowe lub wkręty.  

Choroba psychiczne ( MASAŻ )   - BRAK                                                                                                         

5 -  Niewydolność  wątroby (KINEZYTERAPIA ) -  BRAK                                                                              

6 - Osteoporoza zaawansowana. Niedrożność tętnic  szyjnych . Choroba  psychiczna ( TERAPIA 

MANUALNA ) -  BRAK     7- gorączka, nowotwory  - BRAK                                  

                                                                        Podpis  pacjenta ………………………………………………………………… 


