KWALIFIKACJA NA REHABILITACJĘ
PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19
Miejsce rehabilitacji
Nazwa podmiotu
Adres
Telefon
Adres email

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
24-140 Nałęczów, ul. M. Górskiego 6
81 50-16-305
recepcja@ksunaleczow.pl

Placówka wystawiająca skierowanie
(NAZWA, ADRES,TELEFON/PIECZĄTKA)

Dane osoby kierowanej na rehabilitację
Imię i nazwisko:
PESEL
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:

Rozpoznanie
Stan po przechorowaniu COVID-19
Choroby współistniejące:

(KOD ICD-10: U09.9)

Inne informacje:
Czy pacjent jest zdolny do samoobsługi i samodzielności? TAK / NIE

Uzasadnienie
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 87/2021/DSOZ
Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po
przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub
narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego
funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z
wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5)
lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.
Wykonane badania (obowiązkowo przed wypisaniem skierowania):
1. RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
2. Aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
3. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.
Data zakończenia leczenia ………………………………..
Pobyt w Szpitalu (TAK/NIE) od …………… do ……………..
Pobyt w Izolatorium (TAK/NIE) od ………………... do ………………..

………………………………………………………………..................
Data, Podpis, Pieczątka, Kierującego Lekarza Ubezpieczenia Społecznego

Informacja kwalifikacyjna dla lekarza kierującego na bezpłatną
na rehabilitację po Covid19

Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu (kwalifikacji) na rehabilitację po Covid19 musi być
umieszczony zapis: SKIEROWANIE NA LECZENIE SZPITALNE
•
•
•

ODZIAŁ UZDROWISKOWY SANATORYJNY (KOD 6500)
ODZIAŁ UZDROWISKOWY SZPITALNY (KOD 6100)
ODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ (KOD 4308)

Kody rozpoznania (do wyboru jeden z poniższych)
•
•
•
•

U07.8 – historia przebiegu Covid19
U07.9 – zdrowie pacjenta po zakończeniu Covid19
U08.9 – historia przebiegu Covid19, nieokreślona
U09.9 – zdrowie pacjenta po przebyciu Covid19, nieokreślony

Ważne
Na każdym skierowaniu prosimy umieścić zapis:
WSKAZANA REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID19
•

Podstawą przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez Szpital prawidłowo
wystawionego skierowania zgodnie z w/w wytycznymi.

