NFZ: Z rehabilitacji po COVID-19 skorzysta więcej pacjentów

Medexpress, 2021-10-19 09:34

NFZ: Z rehabilitacji po COVID-19 skorzysta więcej
pacjentów

Opublikowano Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Według specjalistów aż 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.
Dokonano zmian w założeniach Programu i warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów
po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa
uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym (załącznik nr
6a do zarządzenia), które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów.
Zgodnie z nowymi założeniami rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od
zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.
W odniesieniu natomiast do Programu ﬁzjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 (załącznik nr 6b do
zarządzenia) do programu ﬁzjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 dodano
jako realizatora świadczeń świadczeniodawcę, który realizuje świadczenia w ramach ośrodka/oddziału
dziennego. Rozpoczęcie rehabilitacji przedłużono do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
Ponadto, dookreślono, że udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie jest
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realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po
zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD-10,
będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID-19). Zakończenie leczenia
COVID-19 określa się jako: datę zakończenia izolacji domowej, lub datę wypisu ze szpitala, lub datę wypisu
z izolatorium. Kolejna zmiana dotyczy realizacji wizyty terapeutycznej w zakresie częstotliwości i ilości tych
wizyt w programie podstawowym (2 razy w tygodniu do 6 tygodni) i rozszerzonym (częstotliwość ustalana
indywidualnie, wynosi jednak od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni).
Do programu rehabilitacji po COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia
leczenia choroby. Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów ﬁzjoterapeutycznych, które pomagają w
powrocie do pełni sił po przejściu COVID-19, skorzysta jeszcze więcej pacjentów. Nowe regulacje mają
zastosowanie od 15 października 2021 roku.
W odzyskaniu dawnej kondycji pomaga kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli
COVID-19. Program przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia.
Do tej pory rehabilitacji po COVID-19 mogli skorzystać pacjenci do 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Od
19 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ, które wydłuża ten okres
o kolejne 6 miesięcy. W efekcie pacjenci rozpoczną program rehabilitacji pocovidowej nawet do 12
miesięcy od zakończenia leczenia z powodu COVID-19.
Zmiany dotyczą wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej, czyli:
stacjonarnej i uzdrowiskowej
ambulatoryjnej
domowej.
Zgodnie z nowym zarządzeniem Prezesa NFZ, rehabilitację po COVID-19 będzie mógł prowadzić także
ośrodek rehabilitacji dziennej. To nowy typ realizatora tego świadczenia.
Znowelizowane przepisy doprecyzowują również termin zakończenia leczenia COVID-19. Określają go jako:
datę zakończenia izolacji domowej,
lub datę wypisu ze szpitala,
lub datę wypisu z izolatorium.
Kolejna zmiana dotyczy wizyty terapeutycznej (rehabilitacja w trybach ambulatoryjnym i domowym).
Liczba wizyt w programie podstawowym to teraz 2 razy w tygodniu do 6 tygodni. W programie
rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od 2 do 3 razy w
tygodniu do 6 tygodni.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i jego przepisy stosuje się do
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 15 października 2021 r.
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