
D
la bran ży ubez pie cze nio -
wej wy pad ki to „szko dy
oso bo we”, sta no wią ce

istot ną część co rocz nie wy pła ca -
nych świad czeń oraz od kła da nych
re zerw. Pro blem w tym, że wy -
pła ta tra fia do po szko do wa ne go
czę sto wie le mie się cy po wy pad -
ku, a z każ dym dniem od zda rze -
nia po wrót do spraw no ści jest
co raz trud niej szy. Po moc ze stro -
ny in sty tu cji pań stwo wych rów -
nież przy cho dzi zbyt pó źno i jest
nie wy star cza ją ca. ZUS czy
KRUS za pew nia re ha bi li ta cję
w zbyt wą skim za kre sie (prze -
cięt nie trwa 3–6 ty go dni). Nie -
wiel ka licz ba spo tkań z fi zjo te ra -
peu tą i tur nus w sa na to rium to
o wie le za ma ło, by móc od zy -
skać utra co ne zdro wie. 

Tym cza sem współ cze sna me -
dy cy na jest w sta nie za pew nić
po szko do wa ne mu o wie le wię -
cej. Je śli dzia ła się od ra zu
i w spo sób kom plek so wy, to po -
wrót do spraw no ści jest nie tyl ko
szyb szy, ale też moż na uzy skać
o wie le lep sze efek ty. Wy ma ga 
to sko or dy no wa nej współ pra cy

le ka rzy, re ha bi li tan tów, fi zjo te ra -
peu tów, psy cho lo gów oraz sa me -
go pa cjen ta, je go ro dzin y, a tak -
że... pra co daw cy. 

ERGO He stia 8 lat te mu
stwo rzy ła Cen trum Po mo cy
Oso bom Po szko do wa nym (CPOP). 
Dziś CPOP już od 3 lat dzia ła
sa mo dziel nie i ofe ru je swo je
usłu gi dla ca łe go ryn ku ubez pie -
cze nio we go. Jak to dzia ła? Po -
szko do wa ny tra fia pod opie kę
oso bi ste go eks per ta, peł nią ce go
jed no cze śnie funk cję re ha -me ne -
dże ra, któ ry ko or dy nu je stwo -
rze nie in dy wi du al ne go pro gra -
mu po wro tu do spraw no ści.
Ogrom ne zna cze nie ma ją tu
czas i jak naj szyb sze pod ję cie
współ pra cy z oso bą po szko do -
wa ną. Li czy się rów nież kom -
plek so we po dej ście. W ra mach
pu blicz nej służ by zdro wia po -
moc jest bar dzo roz pro szo na,
a po szko do wa ny błą ka się
po róż nych pla ców kach i cze ka
w dłu gich ko lej kach. Pa ra dok sal -
nie, im bar dziej po trze bu je 
po mo cy, tym trud niej mu ją
otrzy mać – wła śnie ze wzglę du
na ogra ni czo ną spraw ność. 
– Na szym ce lem i mi sją jest przy -
wró ce nie osób po szko do wa nych
w wy pad kach do ak tyw no ści ży -
cio wej i za wo do wej – tłu ma czy
Bar ba ra Sta cho wicz -Pratt, pre -
zes za rzą du CPOP. – W tym ce lu
wdra ża my In dy wi du al ne Pla ny
Po mo cy, któ re do ty ka ją wie lu ob -
sza rów ży cia oso by po szko do wa -
nej. Za rzą dza nie re ha bi li ta cją
i ukie run ko wa nie na cel to z jed -
nej stro ny lep sze efek ty re ha bi li ta -
cyj ne, a z dru giej bar dziej ra cjo -
nal ne za rzą dza nie kosz ta mi.
W cią gu 8 lat funk cjo no wa nia
z kon sul ta cji CPOP sko rzy sta ło
po nad 850 osób. Cen trum
współ pra cu je z sie cią eks per tów
w ca łym kra ju. Eks pert CPOP to
wła ści wie me ne dżer ds. re ha bi li -
ta cji. – Ta kie go za wo du jesz cze
w Pol sce nie by ło. Stwo rzy li śmy
go, ba zu jąc na do świad cze niach
na szych nie miec kich ko le gów –
mó wi Bar ba ra Sta cho wicz -Pratt. 

Przy po mnij my, że rocz nie
w wy pad kach dro go wych od no si
ob ra że nia kil ka dzie siąt ty się cy
osób. Py ta nie brzmi, ile z nich
mo gło by znacz nie szyb ciej wra -
cać do zdro wia, gdy by otrzy ma ło
szyb ką i fa cho wą po moc wła sne -
go me ne dże ra ds. re ha bi li ta cji?
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POMOC OSOBOM PO WYPADKACH

Niezbędna jest kompleksowa rehabilitacja 
POMOC OSOBOM PO WYPADKACH

Niezbędna jest kompleksowa rehabilitacja 
To są zazwyczaj ułamki sekund. Kilka chwil nieuwagi na drodze, czasem czysty przypadek, czasem wina innego kierowcy. 

Jak podaje Komenda Główna Policji, w 2016 r. na polskich drogach doszło do ponad 30 tys. wypadków. Zginęło w nich 3 tys. osób,

a rany odniosło ponad 40 tys. Niektórzy ponieśli niewielkie obrażenia, ale bardzo wielu na zawsze straciło szanse na aktywne życie.

Być może ten „wyrok” dałoby się jednak zmienić, również dzięki ubezpieczycielom. 

Je śli dzia ła się od ra zu i w spo sób kom plek so wy, 

to po wrót do spraw no ści jest nie tyl ko szyb szy, ale też moż na uzy skać o wie le lep sze efek ty.

Wy ma ga to sko or dy no wa nej współ pra cy le ka rzy, re ha bi li tan tów, fi zjo te ra peu tów, 

psy cho lo gów oraz sa me go pa cjen ta, je go ro dzin y, a tak że... pra co daw cy. 
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Ile z nich otrzy ma ło by szan sę
na dal sze szczę śli we i ak tyw ne
ży cie? Do brym pro gno sty kiem
jest fakt, że co raz czę ściej, ja ko
ele ment ubez pie cze nia NNW
dla kie row cy, do da wa ny jest
kom po nent re ha bi li ta cyj ny. To
jed nak wciąż o wie le za ma ło.

Tra dy cyj ny mo del ba zu ją cy
na fi nan so wych re kom pen sa tach
za „trwa ły uszczer bek”, nie zdol -
ność do pra cy czy świad cze niach
ren to wych jest z jed nej stro ny
naj droż szy, a z dru giej – naj -
mniej efek tyw ny. Trwa łe wy klu -
cze nie po szko do wa ne go z ak tyw -
ne go ży cia jest nie do zre kom -
pen so wa nia przez żad ne pie nią -
dze, pa ra dok sal nie kosz tu jąc naj -
wię cej za rów no pań stwo, ubez -
pie czy cie la, jak i ro dzi nę po szko -
do wa ne go. – Trze ba do ło żyć
wszyst kich moż li wych sta rań, że by
pa cjen ta ze ścież ki nie peł no spraw -

no ści za wró cić. Im pó źniej za cznie
się pro ces przy wra ca nia spraw no -
ści, tym mniej sze ma szan se na po -
wo dze nie – tłu ma czy dr hab. 
Jo an na Bu gaj ska ze Szpi ta la Kli -
nicz ne go im. prof. Ada ma Gru cy
w Otwoc ku. Szpi tal na le ży
do gru py pla có wek me dycz nych

wy spe cja li zo wa nych w re ha bi li -
ta cji, któ re prze pro wa dza ją eks -
pe ry men tal ne pro gra my przy -
wra ca nia spraw no ści obej mu ją ce
re ha bi li ta cję me dycz ną i za wo -
do wą. Pro gram wy wie ra szcze -
gól ny na cisk na po wrót zdol no -
ści do pra cy. – Pro ces był by
znacz nie sku tecz niej szy, gdy by
bar dziej za an ga żo wa li się w nie go
pra co daw cy. Tym cza sem czę sto
jest tak, że sa mi pra cow ni cy nie ży -
czą so bie, że by po dej mo wać ja kie -
kol wiek dzia ła nia ada pta cyj ne
w miej scu pra cy – wy ja śnia Jo an -
na Bu gaj ska. 

Oka zją do wy mia ny do brych
prak tyk i do świad czeń w re ha bi li -
ta cji ofiar wy pad ków by ła kon fe ren -
cja „Po więk sze nie. Po dru giej stro -
nie stoi czło wiek”, zor ga ni zo wa na
przez ERGO He stię we współ pra cy
z Cen trum Po mo cy Oso bom 
Po szko do wa nym w Gdań sku

20 mar ca 2018 r. W spo tka niu
uczest ni czy li m.in. le ka rze, przed -
sta wi cie le Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia, Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych, Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go oraz
or ga ni za cji po za rzą do wych.
Obec ni by li rów nież eks per ci
i oso by (z)re ha bi li to wa ne przez
CPOP. Stwo rze nie no we go, sku -
tecz ne go sys te mu „szyb kie go re -
ago wa nia re ha bi li ta cyj ne go” bę -
dzie wy ma ga ło współ pra cy bar -
dzo róż nych pod mio tów, rów nież
na co dzień ze so bą kon ku ru ją -
cych. Dla te go szcze gól nie cie szy

obec ność na kon fe ren cji przed sta -
wi cie li aż 10 za kła dów ubez pie -
czeń oraz pre ze sa Pol skiej Izby
Ubez pie czeń – Ja na Grze go rza
Prą dzyń skie go. – Je ste śmy otwar ci
na współ pra cę ze wszyst ki mi ubez -
pie czy cie la mi, chęt nie po dzie li my
się do świad cze nia mi i chęt nie bę -
dzie my współ dzia łać – za pew ni ła
na za koń cze nie kon fe ren cji Bar -
ba ra Sta cho wicz -Pratt.

W okre sie mię dzy wo jen nym
to wła śnie w Pol sce po wsta wa ły
pierw sze eks pe ry men tal ne pro -
gra my re ha bi li ta cyj ne, bę dą ce

wzor cem dla in nych kra jów. Nie -
ste ty, współ cze śnie zna le źli śmy
się w ostat niej, czwar tej gru pie
państw eu ro pej skich pod wzglę -
dem re ha bi li ta cyj nej efek tyw no -
ści. Wie le ma my do zro bie nia, je -
śli cho dzi o po wszech ność, kom -
plek so wość i sku tecz ność pro ce -
dur. Moż na z du żym praw do po -
do bień stwem stwier dzić, że bez
part ner stwa pu blicz no -pry wat ne -
go trud no bę dzie sy tu ację trwa le
po pra wić. Ubez pie czy cie le mo -
gli by i po win ni ode grać istot ną
ro lę w tym pro ce sie. 

Alek san dra E. Wy soc ka

Tra dy cyj ny mo del ba zu ją cy na fi nan so wych re kom pen sa tach za „trwa ły uszczer bek”, 

nie zdol ność do pra cy czy świad cze niach ren to wych jest z jed nej stro ny naj droż szy, 

a z dru giej – naj mniej efek tyw ny. Trwa łe wy klu cze nie po szko do wa ne go z ak tyw ne go ży cia 

jest nie do zre kom pen so wa nia przez żad ne pie nią dze, pa ra dok sal nie kosz tu jąc naj wię cej 

za rów no pań stwo, ubez pie czy cie la, jak i ro dzi nę po szko do wa ne go.


