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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2020 r., znak: SGURP.337.12.2020, przekazane 

do Ministerstwa Zdrowia, według kompetencji, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

w dniu 14 grudnia 2020 r., dotyczące wykorzystania możliwości uzdrowisk w zakresie 

rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19, bardzo proszę o 

przyjęcie poniższych informacji.

Na obecną chwilę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla 

świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1246), 

program realizuje jeden ośrodek w kraju – SPZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Na 

podstawie art. 48 b ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. 

zm.), w ww. rozporządzeniu odstąpiono od określenia trybu wyboru realizatora programu 

pilotażowego. Zgodnie ze wskazanym przepisem „wybór realizatora programu może 

nastąpić bez przeprowadzania konkursu ofert, jeżeli konieczna jest natychmiastowa 

realizacja programu polityki zdrowotnej ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą 

z przyczyn leżących po stronie ministra właściwego do spraw  zdrowia, której nie mógł 

on przewidzieć, a nie można zachować terminów określonych dla przeprowadzenia 

konkursu ofert”. Z uwagi zatem na konieczność rozpoczęcia natychmiastowej realizacji 

programu pilotażowego, dedykowanego pacjentom, którzy chorowali na COVID-19, 

odstąpiono od przeprowadzania konkursu ofert i wskazano konkretnego 

świadczeniodawcę. Program przyczyni się do szybszego opracowania postępowania 

rehabilitacyjnego dla tych pacjentów, a w efekcie szybszego powrotu do zdrowia. W 

świetle panującej epidemii, wzrastającej liczby zachorowań, jak również skutków 
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choroby, jakimi są długotrwałe zaburzenia funkcji płuc i wtórna niewydolność 

oddechowa, konieczna jest natychmiastowa realizacja programu.

W związku z uruchomieniem ww. programu pilotażowego, Ministerstwo Zdrowia podjęło 

prace związane z analizą dostępności oraz efektywności przedmiotowego programu. 

Jednym z zasadniczych problemów utrudniających ocenę skuteczności programu – w 

kontekście rosnących potrzeb ozdrowieńców do ukierunkowanej rehabilitacji 

pulmonologicznej – jest zawężenie pilotażu do jednego ośrodka referencyjnego. 

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia analizuje zasadność rozszerzenia pilotażu 

o dodatkowe jednostki spełniające przyjęte założenia formalne i merytoryczne, które 

dysponują potencjałem niezbędnym do prowadzenia rehabilitacji ukierunkowanej na 

ozdrowieńców po COVID-19.

Należy zauważyć, iż zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 

grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132), aktualnie możliwe 

jest wykonywanie działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów 

po przebytej chorobie COVID-19, m. in. przy wykorzystaniu dotychczasowych świadczeń 

z zakresu rehabilitacji.

Wyraźnego wskazania wymaga, iż Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia 

na bieżąco i elastycznie reagują na dynamicznie zmieniającą się sytuację. W związku z 

pojawieniem się nowej grupy pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, Ministerstwo 

Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia rozważa wdrożenie na szerszą 

skalę produktu rehabilitacji pocovidowej i aktualnie analizuje możliwość prowadzenia w 

zakładach lecznictwa uzdrowiskowego rehabilitacji leczniczej dla chorych, którzy 

przeszli COVID-19.

Z poważaniem, 

Michał Dzięgielewski 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
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