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Nowe technologie, 
których to wykorzy-

stanie jest coraz 
popularniejsze w 

medycynie, mediach 
czy szkolnictwie, 

mają szereg zalet, do 
których niewątpliwie 

należy zwiększe-
nie liczby osób, do 
których mogą trafić 
takie usługi. Przy-
kładem może być 

wykorzystywanie w 
trakcie rehabilitacji 
wideokonferencji, 
podczas których 
pacjent mógłby 

wykonywać część 
prostych ćwiczeń we 
własnym domu, a re-
habilitant za pomocą 
obrazu wideo mógłby 

kontrolować ruchy 
pacjenta. Wykorzy-

stanie nowoczesnych 
technologii stanowi 
jedynie wspomaga-

nie rehabilitacji,  
a nie jej pełne za-

stąpienie. Stąd jako 
cel artykułu przyjęto 

pokazanie granic  
i możliwości zasto-
sowania nowocze-
snych technologii  

w rehabilitacji.

Wspomaganie 
rehabilitacji przez 
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Analizując definicję rehabilitacji przedstawio-
ną przez Światową Organizację Zdrowia jako 
„kompleksowe, zespołowe działanie, postę-

powanie w odniesieniu do osób niepełnospraw-
nych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przy-
wrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej 
do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, 
zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności 
do brania czynnego udziału w życiu społecznym” 
[3], można zauważyć, że głównym celem jest przy-
wrócenie pacjentom możliwości pełnego udzia-
łu w społeczeństwie. Wyniki opublikowanego  
w grudniu 2016 roku Barometru WHC – „Raportu na 
temat zmian w dostępności do gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych w Polsce nr 15/3/12/2016” 
[1] przedstawiają, że średni czas oczekiwania na re-
habilitację w październiku i listopadzie 2016 roku 
wyniósł 5,2 miesiąca [1]. Można mieć zatem wątpli-
wość czy rezultat zabiegu, który został wcześniej 
wykonany, będzie tak samo skuteczny bez konty-
nuacji leczenia  (lub z dużą przerwą), jaką jest reha-
bilitacja.

Wykorzystanie technologii informatycznych  
w rehabilitacji

Potrzebę wykorzystania nowoczesnych techno-
logii na potrzeby poprawy jakości życia społeczeń-
stwa zauważyło Ministerstwo Gospodarki (obecnie 
Ministerstwo Rozwoju), poprzez przygotowany 
katalog Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (da-
lej KIS) [6]. KIS wyznaczają priorytety gospodarcze  
w obszarze B+R+I oraz mają przyczyniać się do 
transformacji gospodarki krajowej m.in. poprzez 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno- 
-gospodarczych [7]. 

W ramach obszaru „zdrowe społeczeństwo” wy-
różniono „KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, 
w tym biotechnologie”, gdzie VII dział „Technolo-
gie telemedyczne” odnośi się do tworzenia roz-
wiązań, technologii, produktów, narzędzi, aplikacji, 
algorytmów, które poprzez wykorzystywanie no-

woczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, udoskonalą 
już istniejące, ale przede wszystkim 
stworzą nowe metody akwizycji, ana-
lizy, archiwizacji oraz bezpiecznej wy-
miany informacji o stanie zdrowia pa-
cjenta zarówno pomiędzy pacjentem, 
a profesjonalistą branży medycznej 
(„PBM”), jak i grupami profesjonalistów 
branży medycznej, które to podmio-
ty znajdują się w odległych od siebie 
geograficznie miejscach [7]. Dział VIII 
„Informatyczne narzędzia medyczne” 
również jest istotny dla aspektu polep-
szenia wykonywania usług medycz-
nych, jednak patrząc z perspektywy 
pomocy technologii informatycznych 
w rehabilitacji, największy nacisk zo-
stał położony w dziale IX „Technolo-
gie, urządzenia i wyroby medyczne”, 
którego obszar obejmuje urządzenia 
diagnostyczne, terapeutyczne, reha-
bilitacyjne i kompensacyjne, poprzez 
następujące działania [7]:
l Rozwój, projektowanie, wdrażanie  
i produkcję innowacyjnych urządzeń, 
instrumentów oraz wyrobów medycz-
nych, włączając dentystyczne, służące 
do prowadzenia lub wspomagania 
terapii lub diagnostyki medycznej, 
mające na celu: realizację nowych 
form terapii lub diagnostyki, poprawę 
skuteczności terapii lub diagnostyki, 
ograniczenie skutków ubocznych tera-
pii, obniżenie kosztów terapii lub dia-
gnostyki, zmniejszenie skutków ogra-
niczeń funkcjonalnych. 
l Rozwój i wdrażanie rozwiązań tech-
nologicznych umożliwiających reali-
zację nowych metod: leczenia, kom-
pensacji ograniczeń funkcjonalności, 
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w tym niepełnosprawności w zakresie mobilności i per-
cepcji, rehabilitacji, profilaktyki lub poprawę skuteczno-
ści metod istniejących w tych dziedzinach.  
Katalog nowoczesnych technologii wspierających pro-

ces rehabilitacji jest różnorodny. Wśród nich możemy wy-
różnić te technologie, które są przeznaczone na urządze-
nia mobilne w formie tzw. aplikacji, a więc są dostępne dla 
każdego posiadacza takiego urządzenia oraz oprogramo-
wania przeznaczone dla ośrodków zajmujących się rehabi-
litacją. Twórcy oprogramowań z zakresu tzw. e-rehabilitacji 
oferują szereg aplikacji, mających na celu głównie przyspie-
szenie procesu powrotu pacjenta do zdrowia. E-rehabilita-
cja często bywa elementem systemu służącego wsparciu 
większej placówki zdrowotnej (obok e-rehabilitacji wystę-
pują wówczas także funkcjonalności związane z rejestracją 
pacjentów oraz prowadzeniem dziennika wizyt).  

Celem szerokiej gamy aplikacji jest monitorowanie funk-
cji fizjologicznych. Aplikacje te służą przede wszystkim 
zapisywaniu parametrów, aby następnie skonsultować je 
z fizjoterapeutą czy lekarzem. Niektóre z nich posiadają 
dodatkową funkcjonalność polegającą na przypominaniu 
użytkownikowi o dokonaniu dziennego pomiaru, czy zaży-
ciu leków. Istnieją również takie aplikacje, które samodziel-
nie, bez konieczności używania dodatkowego urządzenia 
zewnętrznego, przeprowadzają pomiar. Wśród nich można 
wskazać na popularną aplikację – Instant Heart Rate, która 
mierzy ciśnienie tętnicze przy pomocy aparatu cyfrowego 
i ewentualnie lampy led, wbudowanych w urządzenie mo-
bilne. Aplikacja ta zaledwie w ciągu kilku sekund mierzy 
częstotliwość skurczów serca na minutę. Zarejestrowany 
wynik przedstawia w porównaniu do prawidłowych norm, 
zważywszy na wiek oraz płeć.  

Dla osób, które przechodzą przez proces rehabilitacji 
przeznaczone są aplikacje, które umożliwiają wykonywa-
nie pewnych ćwiczeń w warunkach domowych. Występu-
ją aplikacje zawierające katalog ćwiczeń, odpowiednich ze 
względu na miejsce i rodzaj urazu. Aplikacja zawiera spis 
urazów, użytkownik wybiera dotyczący go uraz, a następ-
nie otrzymuje opis urazu wraz z zestawem odpowiednich 
ćwiczeń. Ćwiczenia są przedstawiane w formie krótkich 
filmów video wraz z instrukcją au-
dio, z możliwością indywidualnego 
dopasowania ilości powtórzeń, serii 
oraz czasu odpoczynku. Celem tych-
że aplikacji jest przede wszystkim 
rozwój cech motorycznych oraz po-
prawienie koordynacji pacjenta (np. 
Rehabilitation for Lower Limbs). Wy-
stępują także aplikacje, bazujące na 
podobnym mechanizmie działania, 
które są przeznaczone (w formie od-
dzielnej aplikacji) dla osób z urazami 
oraz fizjoterapeutów, którzy poprzez 
aplikację mogą kontrolować samo-
dzielną pracę swoich podopiecznych 
(np. ShoulderTherapist App). 

Coraz częstsze zastosowanie w re-
habilitacji znajduje urządzenie Kinect. 
Dzięki wykorzystaniu technologii 
wirtualnej rzeczywistości (VR) umoż-

liwiającej użytkownikowi interakcję z konsolą poprzez wy-
korzystanie gestów kończyn całego ciała, możliwa jest re-
habilitacja szerokiej gamy urazów. Twórcy oprogramowań 
rehabilitacyjnych z wykorzystaniem technologii Kinect 
koncentrują się na połączeniu w szczególności dwóch ele-
mentów – rehabilitacji oraz zabawy (nazywane Kinerehab). 
W celu zachęcenia pacjentów do jeszcze większego wysił-
ku, ćwiczenia przedstawiane są jako gry, w których dzięki 
poprawnemu wykonywaniu zadań, możliwe jest otrzyma-
nie określonej ilości punktów i osiąganie coraz wyższych 
poziomów. Jednak jak zauważają D. Levac, D. Espy, E. Fox  
i in. [5], mimo iż gry oparte na wirtualnej rzeczywistości są 
obiecującą opcją dla rehabilitacji, obecnie są one projek-
towane zazwyczaj dla użytku rekreacyjnego. Inną możli-
wością wykorzystania opisywanej technologii Kinect jest 
zastosowanie tego urządzenia jako kamery, która ma moż-
liwość odczytania ponad 30 elementów ciała (jest to pod-
stawowa funkcja technologii Kinect), a przez co jest możli-
we zebranie danych i późniejsza analiza nt. prawidłowości 
ruchu (np. górnych kończyn), co przeprowadzili w swoich 
badaniach L.R. Reither, M.H. Foreman, N. Migotsky i in. [10].

Podczas treningu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczy-
wistości, takiej jak przedstawiona na rys. 1, poprzez możli-
wość skanowania użytkownika w przestrzeni 3D, możliwa 
jest ocena jego kondycji oraz zdolności do wykonywania 
zaproponowanych ćwiczeń. Dzięki temu poziom gry oraz 
szybkość wykonywania ćwiczeń dopasowywane są do 
możliwości konkretnego użytkownika. Ponadto urządze-
nie „czuwa” nad poprawnym wykonywaniem ćwiczeń.  
W przypadku odnotowania niepoprawności, informuje 
o tym użytkownika, co pozwala na szybką korektę ułoże-
nia ciała. Postępy w pracy są rejestrowane, co umożliwia 
ich ocenę oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. 
Exergaming (gry komputerowe, w których gracze muszą 
wykonywać określony zestaw ruchów/ćwiczeń – najczę-
ściej kardio) są kolejnym przykładem wykorzystania nowo-
czesnych technologii służących na potrzeby zachowania 
zdrowia. M. van Diest, J. Stegenga, H. J. Woertche i in. [13] 
wskazali, że exergaming wraz z wykorzystaniem technolo-
gii Kinect może stanowić bardzo przydatne narzędzie do 

Rys. 1. Doctor Kinetic
Źródło: FysioGaming,  http://doctorkinetic.com.
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oceny kontroli postawy człowieka (w tym osób w pode-
szłym wieku). 

Wirtualna rzeczywistość jest także wykorzystywana  
w połączeniu z bardziej specjalistycznymi technologiami. 
Jako przykład można wskazać na rękawice, służące reha-
bilitacji dłoni i palców pacjentów, u których występują za-
burzenia neurologiczne. Poprzez technologie czujników 
umieszczonych w rękawicach efekt ruchu dłoni można 
obserwować  na monitorze. Rehabilitacja tego typu służy 
treningowi zarówno funkcji motorycznych, jak i kognityw-
nych, którego trudność dopasowana jest do potrzeb indy-
widualnej terapii (np. YouGrabber, Gloreha).

Technologie oparte na wirtualnej rzeczywistości wy-
korzystują  tzw. biofeedback, czyli dostarczanie informa-
cji zwrotnej. Metoda biofeedback używana jest również  
w celu poprawy koncentracji w sytuacjach stresujących np. 
przez profesjonalnych sportowców. Jak wskazują twórcy 
tego typu aplikacji, wykorzystanie wirtualnej rzeczywisto-
ści nie tylko pozwala na osiągnięcie efektów u osoby reha-
bilitowanej, ale również ma pozytywny wpływ na psychikę 
takiej osoby, co w procesie powrotu do zdrowia jest nie-
zwykle istotne. 

Zakres stosowania nowoczesnych technologii w reha-
bilitacji

Przedstawiając możliwości wykorzystania technologii 
informatycznych na potrzeby rehabilitacji (szczególnie 
poprzez gry wykorzystujące VR), warto wskazać zakres ich 
możliwości. W wyznaczeniu tych granic może pomóc Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 XI 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczni-
czej [11]. Rozporządzenie w § 4 wskazuje, w jakich warun-
kach mogą być realizowane świadczenia gwarantowane:
1) warunki ambulatoryjne, obejmujące:
 a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizo-

waną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 b) fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:
 – wizytę fizjoterapeutyczną,
 – zabieg fizjoterapeutyczny;
2) warunki domowe, obejmujące:
 a) poradę lekarską rehabilitacyjną,
 b) fizjoterapię domową realizowaną przez:
 – wizytę fizjoterapeutyczną,
 – zabieg fizjoterapeutyczny;
3) ośrodek lub oddział dzienny, który obejmuje rehabilitację:
 a) ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjen-

tów,
 b) dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
 c) osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
 d) osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 e) kardiologiczną,
 f) pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterra-

neoterapii;
4) warunki stacjonarne, które obejmują rehabilitację:
 a) ogólnoustrojową,
 b) neurologiczną,
 c) pulmonologiczną,
 d) kardiologiczną.

Warto też zauważyć, iż mimo wskazanych wcześniej wy-
ników badań dot. długości oczekiwania na rehabilitację, 

fizjoterapia ambulatoryjna wg załącznika 1 do ww. Rozpo-
rządzenia odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni 
zabiegowych, a jednemu świadczeniobiorcy przysługu-
je nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku gdy 
mowa o rehabilitacji dzieci (do ukończenia 18. roku życia)  
z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w for-
mie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji 
lub fizjoterapii) cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 
120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Przeprowadzone badanie na studentach kierunku fizjo-
terapia studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego  
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykazało, że 
ponad 80% osób (N=60 osób) wskazało na możliwość za-
stosowania nowoczesnych technologii dla zabiegów fizjote-
rapeutycznych, dotyczących kinezyterapii. Wcześniej oma-
wiany załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 XI 2013 (poz. 1522) „Wykaz oraz warunki realizacji 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczni-
czej” wskazuje, że w ramach kinezyterapii gwarantowane 
świadczenia przysługują w następujących obszarach:
l 1.1. indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szcze-

gólności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia 
według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji 
nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje  
i manipulacje) – nie mniej niż 30 minut; możliwość rozli-
czenia nie więcej niż 2 razy dziennie (w fizjoterapii domo-
wej 1 raz dziennie)

l 1.2. ćwiczenia wspomagane – czas trwania zabiegu – mi-
nimum 15 minut

l 1.3. pionizacja
l 1.4. ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciąże-

niu z oporem – czas trwania zabiegu – minimum 15 mi-
nut

l 1.5. ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – czas 
trwania zabiegu – minimum 15 minut

l 1.6. ćwiczenia izometryczne – czas trwania zabiegu – mi-
nimum 15 minut

l 1.7. nauka czynności lokomocji – czas trwania zabiegu – 
minimum 15 minut

l 1.8. wyciągi
l 1.9. inne formy usprawniania (kinezyterapia) – czas trwa-

nia zabiegu – minimum 15 minut
l 1.10. ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie wię-

cej niż 10 świadczeniobiorców na 1 terapeutę), (nie doty-
czy fizjoterapii domowej).
Oczywiście, wszystkie wymienione świadczenia nie są 

możliwe do zrealizowania w warunkach domowych. Przy-
kładem jest m.in. wyciąg, który dostępny jest zazwyczaj 
jedynie w warunkach ambulatoryjnych. Analizując powyż-
sze zestawienie, można odnieść wrażenie ograniczonej 
liczby czasu, jaki jest poświęcony na zabiegi. Stąd proces 
rehabilitacji można wspomóc (ale nie zastąpić) poprzez 
umieszczenie w katalogu ćwiczeń, także tych ćwiczeń, 
które mogą odbywać się bez udziału fizjoterapeuty, a są 
wspomagane przez nowoczesne technologie (np. wcześ- 
niej wspomniany Kinect).

Innym ograniczeniem w realizacji zabiegów fizjotera-
peutycznych przez nowoczesne technologie jest poziom 
ograniczenia zdolności ruchowej pacjenta. Na podstawie 
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załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowa 
z dnia 6 XI 2013 (poz. 1522) pt. „Skala oparta na skali 
Rankina” [16] zapytano wcześniej zaprezentowaną 
grupę, dla jakiej grupy pacjentów można wprowa-
dzić zabiegi fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem 
technologii. Powyższa skala przedstawia sześć po-
ziomów funkcjonowania pacjenta:
l Poziom 0 – Świadczeniobiorca nie zgłasza skarg.
l Poziom 1 – Świadczeniobiorca zgłasza niewielkie 

skargi, które nie wpływają w sposób istotny na 
jego tryb życia.

l Poziom 2 – Osoba niepełnosprawna w niewiel-
kim stopniu. Objawy nieznacznie zmieniają do-
tychczasowy tryb życia, lecz nie ograniczają 
możliwości samodzielnego funkcjonowania. Nie 
jest zależny od otoczenia.

l Poziom 3 – Osoba niepełnosprawna w średnim 
stopniu. Objawy znacznie zmieniają dotychcza-
sowy tryb życia i uniemożliwiają całkowicie nie-
zależne funkcjonowanie.

l Poziom 4 – Osoba niepełnosprawna w dość cięż-
kim stopniu. Objawy zdecydowanie uniemożli-
wiają samodzielne życie. Nie jest konieczna ciągła 
opieka i pomoc osoby drugiej.

l Poziom 5 – Osoba niepełnosprawna w bardzo 
ciężkim stopniu. Świadczeniobiorca całkowicie 
zależny od otoczenia. Konieczna stała pomoc 
drugiej osoby.
Analiza odpowiedzi studentów wykazała, że  

o ile na poziom 0 (90% pozytywnych wskazań), po-
ziom 1 (87%) i poziom 2 (60%) studenci dopuszczali 
możliwość wykonywania zabiegów bez udziału re-
habilitanta, a jedynie za pomocą wskazań przed-
stawionych na ekranie telewizora, to wyniki wyż-
szych poziomów skali Rankina, gdzie osoba nie 
może już niezależnie funkcjonować, pokazały że 
wykorzystanie technologii jest niemożliwe.

Mimo iż przeprowadzone badanie miało na 
celu jedynie sprawdzenie opinii przyszłych fizjo-
terapeutów, to można dostrzec problem związa-
ny z potrzebą bezpośredniej kontroli pacjenta. 
Innego rodzaju problemem, wcześniej nie po-
ruszanym, jest rodzaj i miejsce schorzenia. Przy-
kładowo złamanie w obrębie stawu łokciowego, 
który to należy do grupy skomplikowanych ana-
tomicznie (składa się dodatkowo z trzech stawów: 
ramienno-łokciowego, ramienno-promieniowe-
go i promieniowo-łokciowego oraz dwa więzadła 
poboczne: łokciowe i promieniowe) ciężko reha-
bilitować bez udziału doświadczonej osoby [12].

Zarys problemów prawnych
Oprogramowania wspierające rehabilitację sta-

nowią niezwykle szybko rozwijający się rynek. Za-
potrzebowanie na tego typu technologie rośnie, 
dotyczy to w szczególności łatwo dostępnych 
aplikacji mobilnego zdrowia (mHealth). Komisja 
Europejska w Zielonej Księdze dotyczącej mHealth 
z 2014 r. wskazała, że na globalnym rynku dostęp-
nych jest prawie 100 tys. aplikacji z zakresu szeroko 

pojętego mobilnego zdrowia (European Commission, 2014). Ko-
misja docenia potencjał aplikacji mHealth, jednak wskazuje na za-
grożenia, które mogą powodować. Jednym z obszarów wymaga-
jących szczególnej kontroli, w związku z dynamicznym rozwojem 
rynku aplikacji, jest ochrona danych osobowych. 

Jak zostało wspomniane, wiele aplikacji, także tych wspiera-
jących rehabilitację, monitoruje funkcje fizjologiczne pacjentów, 
gromadząc uzyskane dane. Problemem wielu dostępnych aplika-
cji jest brak polityki prywatności oraz dopuszczanie się twórców 
poważnych zaniedbań w zakresie informowania potencjalnych 
użytkowników o rodzajach przetwarzanych danych osobowych 
oraz o celu przetwarzania [8]. Uwagi skierowane do twórców apli-
kacji dotyczą m.in. konieczności przetwarzania danych proporcjo-
nalnie do celu, podjęcia środków służących zapewnieniu ochrony 
danych osobowych, zarówno na etapie projektowania, jak i etapie 
udostępniania aplikacji potencjalnym odbiorcom. 

Wydaje się również, iż szerszej analizy wymaga problem uzna-
wania oprogramowania komputerowego za wyrób medycz-
ny. Jedynie wspominając o tym zagadnieniu, należy zauważyć, 
iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych, wyrobem medycznym może być tak-
że oprogramowanie przeznaczone przez wytwórcę m.in. w celu 
diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób lub kompenso-
wania skutków urazu [4]. TSUE w wyroku dotyczącym oprogramo-
wania służącego rejestracji pracy mózgu wyjaśnił, że o uznaniu 
oprogramowania za wyrób medyczny decyduje przede wszyst-
kim jego producent. Nie jest wystarczające jedynie wykorzysty-
wanie oprogramowania w celach medycznych [14]. Kwalifikacja 
oprogramowania jako wyrobu medycznego służy zapewnieniu 
ochrony zdrowia na odpowiednio wysokim poziomie, jednak wią-
że się dla wytwórców z koniecznością przestrzegania dodatko-
wych obowiązków, takich jak odpowiednie oznakowanie wyrobu 
czy spełnienie wymogów procedury jego zgłoszenia [9]. 

Podsumowanie
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie rehabi-

litacji jest kwestią czasu, jednak aby móc efektywnie z nich ko-
rzystać, trzeba najpierw przeprowadzić inwentaryzację obszarów,  
w których można je zastosować. W obszarze obecnych zastoso-
wań ograniczeniem jest poziom schorzenia i samo jego miejsce 
oraz sposób rehabilitacji. Warto również pamiętać (czego w niniej-
szym artykule nie eksponowano), że nowoczesną technologię in-
formatyczną można użyć nie tylko w domu pacjenta, ale również 
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w klinice, co może spowodować wzrost liczby pacjentów 
przypadających na jednego rehabilitanta.
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