
REHABILITACJA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 

Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji pocovidowej.  

Teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19, skorzystają z zabiegów 
rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii. Dzięki profesjonalnym i 
indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej 
odzyskają siły i wrócą do codziennych aktywności. 

Dla sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID-19 jest ważnym, ale pierwszym krokiem 
na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna 
trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: 
problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku 
fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. 

Teraz dostęp do rehabilitacji postcovidowej będzie jeszcze łatwiejszy, dzięki rozszerzeniu 
programu o gabinety fizjoterapii, zajmujące się rehabilitacją leczniczą. 

Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym 

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się 
ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby.  

Kto kieruje na rehabilitację 

Z rehabilitacji będzie można skorzystać na podstawie skierowania. Wystawia je lekarz 
ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. 

Program dopasowany do pacjenta 

Rehabilitacja postcovidowa trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów ( wizyta 
wstępna, terapeutyczna i końcowa) 

 

WIZYTA WSTĘPNA 

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad 
z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby 
ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą 
porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii. 

WIZYTA TERAPEUTYCZNA 

Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych 
wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. 



Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w 
trakcie programu. 

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i 
interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. 
Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli 
samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu. 

WIZYTA KOŃCOWA 

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie 
końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują 
osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania 
duszności). 
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