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Środa Wielkopolska, dnia 21 czerwca 2021 roku

Program fizjoterapii dla pacjentów po przebyciu COVID-19
w warunkach ambulatoryjnych i warunkach domowych.
Zapraszamy osoby po przebytej chorobie COVID-19
na rehabilitację.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w Środzie Wielkopolskiej został zakwalifikowany przez NFZ jako podmiot mogący
udzielać świadczeń w ramach programu fizjoterapii dla pacjentów po przebyciu
COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych i warunkach domowych.
Usługi te kierowane są do pacjentów po przechorowaniu COVID-19, u których
utrzymuje się duszność, poważnie utrudniająca aktywność pacjenta (pogorszenie
tolerancji wysiłku fizycznego).
Pacjenci, 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 mogą skorzystać
z fizjoterapii realizowanej w warunkach domowych.
Celem świadczeń jest poprawa sprawności organizmu, zwiększenie tolerancji wysiłku
fizycznego. Uczestnik programu dowie się również, jak radzić sobie ze skutkami
choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.
Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla osób po przebyciu COVID-19
realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.
______________________________________________________________________________________
NIP 2090003114 REGON 000308560 BDO 000063576
KRS 0000497065 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 23 082 100,00 złotych

ISO 9001:2015
ISO/IEC27001:2013

_________________________________________________________________________________
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
63-000 Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10 * Tel. 61 285-40-31 do 37 * fax 61 285-36-45
www.szpitalsredzki.pl * e-mail: sekretariat@szpitalsredzki.pl

Rehabilitacja pocovidowa w warunkach
Rehabilitacja pocovidowa w warunkach
ambulatoryjnych
domowych
Skierowanie ➤
wystawia lekarz Skierowanie ➤
wystawia lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego
ubezpieczenia zdrowotnego
Dla Kogo ➤ dla pacjentów, którzy przebyli Dla Kogo ➤ Kliniczne kryteria kwalifikacji:
COVID-19, u których występuje duszność
➢ Świadczeniobiorcy,
którzy
ze
wpływająca negatywnie na ich aktywność (w
względu na brak możliwości
skali mMRC wynik ≥1)
samodzielnego poruszania się nie
mogą dotrzeć na fizjoterapię w trybie
ambulatoryjnym dla osób po
przebyciu COVID-19
➢ 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (010), z wykorzystaniem oceny siły
mięśniowej MRC (0-5)
➢ Duszność (w skali mMRC) wynik ≥1
lub
➢ Zespół słabości nabyty podczas
pobytu na OIT
Kiedy ➤ 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)

Kiedy ➤ 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)

Telefon kontaktowy ➤ 61 28 537 85 Telefon kontaktowy ➤ 61 28 537 85
(Ośrodek Usprawniania Leczniczego ul. (Ośrodek Usprawniania Leczniczego ul.
Sportowa 9A, 63-000 Środa Wielkopolska)
Sportowa 9A, 63-000 Środa Wielkopolska)
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