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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda, złożone podczas 24. 

Posiedzenia Senatu RP w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie zabezpieczenia dostępności 

do świadczeń rehabilitacyjnych ozdrowieńcom po zakażeniu COVID-19, uprzejmie 

proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Minister Zdrowia wnikliwie analizuje dane epidemiologiczne oraz rekomendacje 

medyczne, które jednoznacznie wskazują na zasadność prowadzenia działań 

rehabilitacyjnych ozdrowieńców po COVID-19. Według Światowej Organizacji Zdrowia 

większość osób zakażonych SARS-CoV-2 ma łagodne lub umiarkowane objawy 

choroby. Choć zazwyczaj pacjenci po COVID-19 wracają do zdrowia po 2-6 tygodniach 

od zakażenia, to jednak niektóre objawy mogą się utrzymywać lub powracać przez 

kolejne tygodnie lub miesiące. Wysoki odsetek osób po chorobie nadal zgłaszał jako 

utrzymujące się następujące objawy: zmęczenie (53,1%), duszność (43,4%), ból stawów 

(27,3%) i ból w klatce piersiowej (21,7%), kaszel (18%). Rehabilitacja pacjentów po 

COVID-19 stanowi bardzo istotny element całościowego podejścia do leczenia 

pacjentów. Rehabilitacja ozdrowieńców ma za zadanie wesprzeć pacjenta w powrocie 

do sprawności sprzed choroby. Natomiast ze względu na skalę problemu i konieczność 

szybkiego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dużej grupy ozdrowieńców po COVID-19 

z przetrwałymi objawami, rozwiązania uznane jako modelowe w zakresie rehabilitacji po 
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COVID-19 powinny mieć udowodnioną skuteczność oraz możliwie największą 

efektywność kosztową.

Z uwagi na powyższe, działania podejmowane przez Ministra Zdrowia mają charakter 

wielowektorowy i obejmują wszystkie dostępne instrumenty prawne, których celem jest 

zabezpieczenie możliwe szerokiego dostępu do rehabilitacji pacjentom po zakażeniu 

wirusem SARS-COV-2.

Pierwszym chronologicznie działaniem zmierzającym do opracowania efektywnego 

modelu rehabilitacji ozdrowieńców, jest przywołany przez Pana Senatora program 

pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej 

chorobie COVID-19, aktualnie realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Przedmiotowy program pilotażowy ma na celu 

przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej 

chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności 

wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, i ogólnej sprawności 

fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocenę jego efektywności 

organizacyjnej i klinicznej. Z uwagi na fakt, iż okres realizacji programu wynosi 24 

miesiące, po którym przewidziano 3 miesięczny etap ewaluacji, niezbędnym dla ochrony 

poziomu zdrowia publicznego, stało się podjęcie innych działań, które zabezpieczą 

powszechny, dostosowany do potrzeb zdrowotnych ozdrowieńców dostęp do 

rehabilitacji leczniczej.

Działając na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz.1842, z późn. zm.), Minister Zdrowia wydał 2 decyzje (z 2 i 22 

kwietnia 2021 r.) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia polecające opracowanie 

i wdrożenie, w drodze zarządzenia, programu w zakresie:

 fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, dla świadczeniobiorców po przebytej 

chorobie COVID-19,

oraz

 rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, w podmiotach 

leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach 

realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym,

- według założeń określonych w załączniku do decyzji.



3

W celu realizacji decyzji Ministra Zdrowia, Prezes NFZ wydał zarządzenia: 

Nr 63/2021/DSOZ, Nr 78/2021/DSOZ i Nr 98/2021/DSOZ, które szczegółowo regulują 

warunki realizacji oraz rozliczania świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej 

(w tym domowej) oraz stacjonarnej, pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Wymienione powyżej zarządzenia Prezesa NFZ stanowią podstawę zawierania umów 

ze świadczeniodawcami spełniającymi kryteria programów.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach programów na podstawie poleceń 

Ministra Zdrowia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie 

sprawozdań i rachunków składanych do właściwych miejscowo dyrektorów oddziałów 

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w celu ułatwienia komunikacji oraz dostępu do 

informacji o podmiotach realizujących świadczenia rehabilitacyjne na rzecz 

ozdrowieńców, Prezes NFZ udostępnił na swojej stronie internetowej, stale 

aktualizowany wykaz ww. podmiotów leczniczych. Powyższy zasób dostępny jest pod 

adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-covid-

19-lista-placowek,7976.html.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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