
INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO NA REHABILITACJĘ PO COVID-19 

Dla kogo? 

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID -19, w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku 

COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Osoby 

uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestniczenia w 

programie rehabilitacyjnym.  

Cel: poprawa  sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do 

pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej. 

Czas trwania rehabilitacji: 2-6 tygodni  

Skierowanie: Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z 

chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań: 

• RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby 

• aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy) 

• EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19. 

 

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest: 

1) stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem 

oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub 

2) spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do 

≤ 60, lub 

3) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej 

(0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5). 

 

Kwalifikacji wstępnej dokonuje lekarz, zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2021/DS02 Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 06.05.2021r., który wystawia skierowanie na leczenie rehabilitacyjne .  

Ostateczna kwalifikacja dokonywana jest podczas przyjmowania pacjenta na rehabilitację. 

 

Skierowanie wystawiamy na: 

• uzdrowiskowy szpitalny (Wielka Pieniawa) – kod 6100 

 

Rozpoznanie : U.07.1  (COVID-19) , U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19) 

 

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji. 

Przeciwskazania do rehabilitacji: 

 brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego 

 niestabilna choroba niedokrwienna serca 

 niestabilne nadciśnienie tętnicze 

 zastoinowa niewydolność krążenia 

 groźne zaburzenia rytmu serca 

 ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna 



 choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności 

 choroby nowotworowe 

 stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem 

 stan po świeżo przebytym udarze mózgu 

 stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy) 

 zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwą realizację rehabilitacji 

 uzależnienie od leków i substancji 

 czynna gruźlica 

 ostre stany zapalne 

 choroby zakaźne 

 ciąża i okres karmienia 

 inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza. 

Dodatkowe informacje: 

Pacjent skierowany na rehabilitację po COVID-19 do uzdrowiska zabiera ze sobą całą dokumentację medyczną, 

zarówno dotyczącą leczenia COVID-19 jak i inną, istotną dokumentację niezbędną do właściwej oceny ogólnego 

stanu klinicznego pacjenta (np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacji specjalistycznych, badań 

dodatkowych itp.) oraz pełną informację na temat wszystkich zażywanych leków. 

W sytuacjach klinicznych, wątpliwych co do możliwości odbycia rehabilitacji, lekarz kierujący lub pacjent 

przesyła do uzdrowiska kopię dokumentacji medycznej do oceny medycznej, po uzgodnieniu telefonicznym – 

tel. 74 8680 232 lub  drogą mailową  na adres: rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl 

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta na rehabilitację podejmuje lekarz w uzdrowisku, w trakcie przyjęcia 

pacjenta po zapoznaniu się z całością dokumentacji, zebraniu wywiadu oraz badaniu wstępnym pacjenta. 

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej 

chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie 

rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny nasilenia duszności  

(w skali nMRC) 

 

0 duszność występuje jedynie podczas dużego 
wysiłku fizycznego 

1 duszność występuje podczas szybkiego marszu po 
płaskim terenie lub wchodzenia na niewielkie 
wzniesienie 

2 z powodu duszności chory chodzi wolniej niż 
rówieśnicy lub idąc we własnym tempie po 
płaskim terenie, musi się zatrzymywać dla 
nabrania tchu 

3 po przejściu ~100 m lub po kilku minutach marszu 
po płaskim terenie chory musi się zatrzymać dla 
nabrania tchu 

4 duszność uniemożliwia choremu opuszczanie 
domu lub występuje przy ubieraniu się lub 
rozbieraniu 

 

Pacjent ………………………………………………………………………………….. 

Data oceny ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



KARTA OCENY STANU PACJENTA  

WG ZMODYFIKOWANEJ SKALI BARTHEL 

 

Imię i nazwisko pacjenta 

............................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania 

............................................................................................................................................................

....... 

PESEL ................................................................... 

 

L/p NAZWA CZYNNOŚCI * 
WARTOŚĆ 

PUNKTOWA **/ 

1. 

Spożywanie posiłków 

0= nie jest w stanie samodzielnie jeść lub przełykać,  

5= potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, karmieniu doustnym  

10= samodzielny, niezależny 

 

2. 

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem/siadanie 

0= nie jest w stanie przemieszczać się, nie zachowuje równowagi przy 

siadaniu oraz siedzeniu  

5= przemieszcza się  z pomocą fizyczną jednej lub dwóch osób, może 

siedzieć  

10= mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna) 

15=samodzielny 

 

3. 

Utrzymanie higieny osobistej 

0= nie jest w stanie wykonać żadnych czynności higienicznych  

5=potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych  

10=samodzielny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, także z 

zapewnionymi pomocami  

 

4. 

Korzystanie z toalety (WC) 

0= nie korzysta w ogóle z toalety  

5= potrzebuje lub częściowo potrzebuje pomocy przy korzystaniu z toalety  

 



10=samodzielny w dotarciu do toalety oraz w zdejmowaniu i zakładaniu 

części garderoby   

5. 

Mycie i kąpiel całego ciała 

0= kapany w wannie przy pomocy podnośnika  

5= wymaga pomocy  

10=samodzielny  

 

6. 

Poruszanie się po powierzchniach płaskich 

0= w ogóle nie porusza się  

5= porusza się na odległość do 50m za pomocą sprzętu wspomagającego i z 

pomocą co najmniej jednej osoby  

10= samodzielny, niezależny w poruszaniu się na odległość powyżej 50m, 

także w użyciem  sprzętu wspomagającego  

 

7. 

Wchodzenie i schodzenie po schodach 

0= nie jest w stanie wchodzić i schodzić po schodach nawet z pomocą innej 

osoby  

5= potrzebuje pomocy fizycznej asekuracji, przenoszenia 

10= samodzielny 

 

8. 

Ubieranie się i rozbieranie 

0= potrzebuje kompleksowej pomocy innej osoby  

5= potrzebuje częściowej pomocy innej osoby 

10= samodzielny, niezależny (także w zapinaniu guzików, zamka, 

zawiązywanie sznurowadeł) 

 

9. 

Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu 

0= nie panuje nad oddawaniem stolca  

5= sporadycznie bezwiednie oddaje stolec  

10= kontroluje oddawanie stolca  

 

10. 

Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego 

0= nie panuje nad oddawaniem moczu  

5= sporadycznie bezwiednie oddaje mocz  

10= kontroluje oddawanie moczu  

 

Łączna liczba punktów (wynik oceny) ***  

 

 



 

Dodatkowe, inne niż wymienione wyżej, przesłanki świadczące o zakwalifikowaniu pacjenta do grupy 

osób niesamodzielnych tj. osób które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

..…………………………………..…. 

................................................................. 

…………………………………………. 

data, pieczęć, podpis lekarza specjalisty 

 

 

 

* w punktach 1-10 należy wybrać jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta i podkreślić 

** wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości 

*** w ramce wpisać uzyskaną sumę punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


