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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2021 r., znak: SGURP.27.01.2021, w sprawie 

ponownego otwarcia uzdrowisk, w celu realizacji świadczeń i rozszerzenia programu 

pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniodawców po przebytej 

chorobie COVID-19 na zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w uzdrowiskach, bardzo 

proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Decyzje w sprawie obostrzeń muszą być odpowiedzialne i podejmowane przez rząd 

przede wszystkim w trosce o życie i zdrowie Polaków. Doświadczenia innych państw 

uczą, że zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu nie można lekceważyć i zbyt 

wczesne zniesienie ograniczeń może doprowadzić do drastycznego przyrostu 

zachorowań. Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wysoka liczba 

zgonów w Polsce, mimo stabilizującej się dziennej liczby zachorowań na COVID-19, 

zadecydowały o przedłużeniu przez Radę Ministrów obowiązujących obostrzeń, również 

tych dotyczących zakazu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 

i realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

W dalszym ciągu obowiązujące są dotychczasowe ustalenia dotyczące realizacji 

programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po 

przebytej chorobie COVID-19, wymienione w piśmie nr DLDL.054.87.2020 z dnia 21 

grudnia 2020 r. W Ministerstwie Zdrowia kontynuowane są prace związane z analizą 

zasadności rozszerzenia programu pilotażowego o dodatkowe jednostki spełniające 

przyjęte założenia formalne i merytoryczne. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia wspólnie z 

Narodowym Funduszem Zdrowia rozważa wdrożenie na szerszą skalę świadczeń 
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rehabilitacyjnych ukierunkowanych na coraz liczniejszą grupę pacjentów z powikłaniami 

po COVID-19. Niestety w związku z pojawiającymi się nowymi informacjami na temat 

wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19, konieczne jest 

szczegółowe przeanalizowanie możliwości bezpiecznego prowadzenia w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego rehabilitacji leczniczej dla chorych, którzy przeszli COVID-

19. Potwierdzone przypadki reinfekcji pokazują, że odporność na SARS-CoV-2 po 

przechorowaniu COVID-19 może być krótkotrwała i osoby, które przeszły COVID-19 są 

narażone na ponowne zakażenie koronawirusem. Aktualnie najskuteczniejszym 

sposobem walki z koronawirusem jest szczepionka. Zgodnie z Narodowym Programem 

Szczepień, proces szczepień będzie trwał w Polsce przez wiele miesięcy, zatem wciąż 

konieczne jest stosowanie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie 

transmisji koronawirusa. 

Ministerstwo Zdrowia ma na uwadze trudną sytuację sektora uzdrowiskowego, dlatego 

dynamiczna sytuacja epidemiczna w naszym kraju jest stale analizowana przez resort 

również pod kątem możliwie szybkiego i bezpiecznego przywrócenia działalności 

uzdrowisk. Gdy tylko sytuacja epidemiczna w kraju ustabilizuje się lub możliwe będzie 

wdrożenie rozwiązań zapewniających pacjentom bezpieczny pobyt w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego, niezwłocznie zostaną wznowione turnusy lecznicze i 

rehabilitacyjne.

Z poważaniem, 

Michał Dzięgielewski 

Dyrektor 
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