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WYJAŚNIENIE DO ZAPROSZENIA 

do złożenia propozycji cenowej na:  

przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych  

dla 27 osób niepełnosprawnych 

 
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wyjaśnia, uzupełniając w oparciu 
o posiadane informacje, jednostki chorobowe Świadczeniobiorców: 

 
 

Lp. Grupa/stopień 
niepełnosprawności 

rodzaj niepełnosprawności 
Opis jednostki chorobowej 

1. II grupa inwalidzka 

L 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

2. umiarkowany 

L/O 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu; choroba narządu wzroku 

3. znaczny 

L 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

4. I grupa inwalidzka 

L 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

5. znaczny 

L/O 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu; choroba narządu wzroku 

6. znaczny 

L 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

7. umiarkowany 

L/R/O 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu; choroba narządu ruchu; 

choroba narządu wzroku 

8. III grupa inwalidzka 

L 

zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 

9. znaczny 

R/N/L 

stan po urazie wielonarządowym; 
tracheotomia, obustronne formy 

fałdowo-głosowych 



  
  

  

 
  
  
  
  

10. znaczny 

M 
stan po ujęciu sutka z powodu raka 

11. lekki 

R/I 

dyskopatia lędźwiowa, stan po 
leczeniu operacyjnym kręgosłupa 

12. umiarkowany 

I/M 

stan po amputacji piersi z powodu 
raka ; toczeń rumieniowo układowy 

13. znaczny 

O/S/R 

sarkoidoza płuc; stan po odmie 
opłucnej; przewlekły zespół rwy 

kulszowej 

14.  znaczny 

N/R 

stan po stłuczeniu pnia mózgu, 
niedowład lewostronny 

15. umiarkowany 

S 
astma oskrzelowa 

16. III grupa inwalidów 

R 

z ogólnego stanu zdrowia 
choroby narządu ruchu 

17. znaczny 

M 

krańcowa niewydolność nerek, 
dializoterapia 

18. II grupa inwalidów 

z ogólnego stanu zdrowia 
niedosłuch 

19. lekki 

E 
epilepsja 

20. znaczny 

N 

stan po urazie wielonarządowym; 
stan po stłuczeniu pnia mózgu; 
niedowład spastyczny kończyn 

dolnych; zespół psychoorganiczny 

21. znaczny 

N 

dystrofia mięśniowa, porusza się na 
wózku inwalidzkim 

22. umiarkowany 

N/R/I 

choroba zwyrodnieniowa 
kręgosłupa; zespół bólowy 

kręgosłupa; dyskopatia 

23. znaczny 

R/M/I 

rak piersi, stan po amputacji stopy 
lewej, otyłość 

24. umiarkowany 

S 
astma oskrzelowa 

25. znaczny 

R/N 

stan po urazie kręgosłupa; 
niedowład kończyn dolnych; pęcherz 

neurogenny 

26. znaczny 

R/N/M 

stan po złamaniu kręgosłupa; 
całkowite uszkodzenie rdzenia 

kręgowego; porusza się na wózku 
inwalidzkim 

27. umiarkowany 

O 
zaćma obu oczu 

 
 

 

Z poważaniem 

 
Wioleta Polak 
Kierownik Projektu 
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