Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 265/15
Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 30 listopada 2015 r.
WNIOSEK O PUBLIKACJĘ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ŁOW NFZ

Tytuł artykułu:

Komunikat dla świadczeniodawców,
dotyczący zasad kierowania pacjentów na rehabilitację pacjentów po przebytej
chorobie COVID-19
Treść artykułu:
Zasady kierowania pacjentów na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 zostały określone w
zarządzeniu Nr 63/2021/DSOZ z 9 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku kierowania na
rehabilitację w warunkach stacjonarnych oraz w zarządzeniu Nr 78/2021/DSOZ z dnia 26.04.2021
roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń
opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w
przypadku rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych.
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż skierowania na przedmiotowe świadczenia winny być
wystawiane na dotychczasowych wzorach skierowań z dopiskiem „….po przebytej chorobie COVID19”.
Lista podmiotów realizujących rehabilitacje po przebytej chorobie COVID-19 jest publikowana na
stronie https://www.nfz-lodz.pl/ i będzie na bieżąco aktualizowana.
Zasady kierowania oraz kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej po przebytej
chorobie COVID-19:
Cel rehabilitacji
Podstawa rehabilitacji

Czas trwania

Badania diagnostyczne
wymagane przy kwalifikacji
do leczenia

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej,
siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego
świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku
COVID-19.
Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program lecznictwa uzdrowiskowego
lub rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym COVID-19.
Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie
rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od
zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.
1) badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy
choroby,
2) aktualna morfologia, OB, CRP,
3) EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Zasady kierowania oraz kwalifikacji pacjentów do fizjoterapii ambulatoryjnej po przebytej
chorobie COVID-19:
Program
fizjoterapii dla
ozdrowieńców w
systemie leczenia
chorych z
COVID-19 warunki
ambulatoryjne

Wymagania
formalne

1.

2.

3.

Podmiotami mogącymi udzielać świadczeń w ramach przedmiotowego
programu są podmioty wykonujące działalność leczniczą,
odpowiadającej realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej, wpisane do
rejestrów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711).
Program realizowany jest przez podmioty spełniające wymagania
określone
w
programie,
posiadające
podpisaną
umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń
w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie
realizowane jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego.
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Warunki
kwalifikacji do
świadczenia

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem
jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność
pacjentów - w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1
(0-4).

Zasady kierowania oraz kwalifikacji pacjentów do fizjoterapii domowej po przebytej chorobie
COVID-19:
Program
fizjoterapii dla
ozdrowieńców w
systemie leczenia
chorych z
COVID-19 warunki domowe

Wymagania
formalne

1.

2.

3.

Warunki
kwalifikacji
do
świadczenia

1.

2.

3.

Podmiotami mogącymi udzielać świadczeń w ramach
przedmiotowego programu są podmioty wykonujące działalność
leczniczą odpowiadającej realizacji fizjoterapii w warunkach
domowych, wpisane do rejestrów określonych w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).
Program realizowany jest przez podmioty spełniające wymagania
określone w programie, posiadające podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń
w zakresie fizjoterapia domowa.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym
zakresie realizowane jest na podstawie skierowania od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli
COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do
6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID – 19.
Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się
nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego
wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Klinicznymi kryteriami kwalifikacji pacjentów do objęcia
świadczeniem są:
1)
świadczeniobiorcy, którzy ze względu na brak możliwości
samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do
świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach
programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób, po przebyciu
COVID-19,
2)
3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem
oceny siły mięśniowej MRC (0-5),
3)
duszność (w skali mMRC (modified Medical Research
Council) wynik ≥1 (0-4) lub
4) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICU
Acquired Weakness).
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