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Usprawnianie pamięci

priorytetem dla 

współczesnej    

gospodarki



Problemy ze zdrowiem 

dotykają osoby 

w różnym wieku . . .
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Liczba osób, które ukooczyły rehabilitację 
w 2013 r., w podziale na grupy wieku

Rehabilitowani ogółem

Źródło: dane Departamentu Prewencji i Rehabilitacji.



Struktura osób poddanych rehabilitacji 
w 2013 według rodzaju schorzeń (w %)

narząd ruchu

układ krążenia

psychosomatyka

onkologia

narząd głosu

układ oddechowy

Źródło: dane Departamentu Prewencji i Rehabilitacji.



Zaburzenia poznawcze 

utrudniają samodzielne 

funkcjonowanie 

w zwykłych warunkach 

życiowych.



Paostwo
Bezpośrednie 

odtworzenie

Odtworzenie z 

opóźnieniem

Płynnośd 

słowna

Sprawnośd 

rachunkowa

Czechy 5,60 3,90 23,30 67,90

Francja 5,20 3,90 18,80 50,90

Hiszpania 4,30 2,70 14,80 29,40

Niemcy 5,50 4,20 21,10 69,00

Polska 4,60 3,00 16,90 50,40

Szwecja 5,40 4,40 22,90 65,40

SHARE 5,10 3,68 19,63 55,50

Wyniki testów poznawczych w badaniu SHARE dla wybranych krajów

Źródło: dane SHARE.



Rehabilitacja 
narządu 

ruchu

Usprawnianie 
funkcji 

poznawczych

Rozszerzenie rehabilitacji narządu ruchu 

o usprawnianie funkcji poznawczych –

konstytutywny cel IZC



Promowanie działao 
w zakresie 

rehabilitacji narządu 
ruchu i usprawniania 

pamięci jest 
opłacalnym 

przedsięwzięciem.



Pacjent

• Odzyskanie utraconego 
zdrowia 

• Pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym

• Powrót do aktywności 
zawodowej

• Niezależnośd finansowa

Pracodawca

• Utrzymanie 
w strukturze 
organizacyjnej stałego 
poziomu kapitału 
intelektualnego

• Ograniczenie kosztów 
związanych z 
rekrutacją, zatrudnieniem 
oraz szkoleniem

Paostwo

• Oszczędności na 
świadczeniach rentowych

• Wpływy do budżetu ze 
składek i podatków

Korzyści z kompleksowej rehabilitacji



Średni koszt rehabilitacji medycznej:

2.409,66 zł
/koszty prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji 2013 / liczba pacjentów którzy ukooczyli rehabilitację/

Średni koszt rehabilitacji medycznej rozszerzonej o usprawnianie 
funkcji poznawczych:

3.129,66 zł 
/średni koszt rehabilitacji medycznej + szacowane koszty usprawniania funkcji poznawczych/

Miesięczne korzyści z rehabilitacji kompleksowej:

1.569,93 zł 
/składki od min. wynagrodzenia + niewypłacona renta z tytułu niezdolności do pracy/
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Rehabilitacja kompleksowa jest opłacalną inwestycją !



Współpraca instytucji odpowiedzialnych 
za finansowanie i realizację programów 

leczniczych jest kluczem do udoskonalonej 
rehabilitacji.



Dziękuję za uwagę


