
SPZOZ „Repty”
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji 
im. Gen. Jerzego Ziętka

Weź udział 
w projekcie 
„Stawiam na zdrowie”

SPZOZ Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka zaprasza kobiety 
(50-59 lat) oraz mężczyzn (50-64 lata)
z województwa śląskiego do udziału w darmo-
wym projekcie dla osób zmagających się z choro-
bami układu kostno-stawowego.

Na każdego uczestnika, który zakwalifikuje się do 
projektu czeka indywidualny plan rehabilitacji, 
terapia zajęciowa, konsultacje z fizjoterapeutą, 
a także wizyty u lekarza specjalisty w zakresie 
rehabilitacji medycznej.

Chcesz zgłosić swoje uczestnictwo w projekcie?
Wystarczy, że zgłosisz się do pawilonu D 
budynku GCR „Repty”. Dedykowany pracownik 
placówki będzie udzielał wszelkich informacji, 
a także zweryfikuje poprawność składanych 
dokumentów oraz dokona ich przyjęcia. 

Dodatkowe pytania związane z projektem 
można kierować:

32 390 17 52

stawiamnazdrowie@repty.pl



Jaka dokumentacja jest 
niezbędna?
Osoba zainteresowana uczestnictwem 
w projekcie zobowiązana jest wypełnić 
formularz rekrutacyjny i przedłożyć 
dokumenty poświadczające kwalifiko-
walność uczestnika projektu, w tym 
niezbędną dokumentację medyczną. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest 
w pawilonie D budynku GCR "Repty". 
Szukaj go także na stronie:

        www.repty.pl

Pierwsza wizyta lekarska u specjalisty 
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Pierwsza porada fizjoterapeutyczna.
Opracowanie indywidualnego planu 
rehabilitacji (fizjoterapia, terapia zajęciowa, 
ewentualne konsultacje indywidualne).
Wizyta lekarska u specjalisty w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia 
po ukończeniu Indywidualnego Planu 
Rehabilitacji oraz działań edukacyjnych.
Druga porada fizjoterapeutyczna.
Kontrolna wizyta lekarska u specjalisty 
w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 
dwóch miesiącach od ukończenia Indywi-
dualnego Planu Rehabilitacji oraz działań 
edukacyjnych.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Z jakich etapów składa się projekt?

Kto kwalifikuje się do projektu?

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców województwa śląskiego. 
Dokumenty rekrutacyjne mogą składać kobiety w wieku 50-59 lat, a także mężczyźni w wieku 

50-64 lata, którzy posiadają problemy związane z chorobami przewlekłymi układu 
kostno-stawowego i mięśniowego.

Do programu nie mogą przystąpić osoby, które w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem korzystały
ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON

z powodu wymienionych powyżej jednostek chorobowych.


